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Insulinoopornoæ  metody rozpoznawania
i nastêpstwa kliniczne
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Insulinoopornoæ staje siê obecnie nie tylko przedmiotem badañ naukowych ale bior¹c pod uwagê jej znaczenie kliniczne tak¿e nowym, potencjalnym
celem terapeutycznym. Aktualnie dostêpne metody umo¿liwiaj¹ diagnostykê
insulinoopornoci zarówno na potrzeby badawcze jak i w warunkach praktyki
klinicznej.
(NEFROL. DIAL. POL. 2011, 15, 243-246)
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Insulin resistance  diagnostic methods and clinical
outcomes
Insulin resistance is now becoming not only a subject of research but, given
its clinical relevance as a new potential therapeutic target. Currently available
methods enable the diagnosis of insulin resistance, both for research and in
clinical practice.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2011, 15, 243-246)

Insulinoopornoæ - definicja
Insulinoopornoci¹ okrela siê zaburzenie homeostazy glukozy, polegaj¹ce na
zmniejszeniu wra¿liwoci tkanek docelowych na insulinê, pomimo jej prawid³owego
lub podwy¿szonego stê¿enia w surowicy
krwi. Rozró¿nia siê trzy rodzaje zaburzeñ
prowadz¹cych do opornoci na dzia³anie
insuliny - insulinoopornoæ przedreceptorow¹, receptorow¹ i poreceptorow¹. Klasycznym przyk³adem opornoci przedreceptorowej jest tzw. zespó³ mutowanej insuliny, w
którym wykazano genetycznie uwarunkowan¹ nieprawid³ow¹ budowê cz¹steczki insuliny. W tym zespole stwierdza siê prawid³ow¹ reakcjê na insulinê egzogenn¹, natomiast wystêpuje insulinoopornoæ w stosunku do endogennej, zmienionej cz¹steczki
insuliny. Insulinoopornoæ mo¿e równie¿
rozwin¹æ siê w nastêpstwie zaburzeñ czynnoci lub struktury receptora insulinowego.
Gen receptora insulinowego zlokalizowany
jest na krótszym ramieniu chromosomu 19.
Receptory insulinowe s¹ obecne na powierzchni wszystkich komórek ustroju, w tym
w najwiêkszej liczbie na powierzchni adipocytów i hepatocytów. Nieliczne receptory
znajduj¹ siê na powierzchni krwinek czerwonych. Receptor insulinowy jest glikoprotein¹, sk³adaj¹c¹ siê z dwóch podjednostek
a i dwóch podjednostek b. Po przy³¹czeniu
insuliny do podjednostki a dochodzi na powierzchni komórki do autofosforylacji podjednostek b znajduj¹cych siê wewn¹trz komórki i jednoczenie do endocytozy receptora. Internalizowany receptor zapocz¹tkowuje kaskadê fosforylacji kinaz bia³kowych,
po czym powraca do b³ony komórkowej,
gdzie mo¿e ponownie ³¹czyæ siê z now¹
cz¹steczk¹ insuliny lub te¿ podlega degradacji wewn¹trzkomórkowej. Dotychczas
opisano wiele mutacji genu odpowiedzialnego za budowê receptora insulinowego [4].
Mutacje te prowadz¹ do upoledzonego wi¹-
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zania insuliny z receptorem, zmniejszenia
aktywnoci kinazy tyrozynowej zwi¹zanej z
podjednostk¹ b receptora, zaburzeñ procesu transportu receptora do b³ony komórkowej lub zak³óconej syntezy cz¹steczki receptora insulinowego. Insulinoopornoæ mo¿e
byæ tak¿e wywo³ana zaburzeniami poreceptorowymi. Wyró¿nia siê tu m.in. zaburzenia
procesów sygnalizuj¹cych przy³¹czenie insuliny do receptora insulinowego oraz zaburzenia struktury i funkcji transporterów
glukozy do wnêtrza komórki.
Insulinoopornoæ mo¿e mieæ postaæ
obwodow¹ i w¹trobow¹. Obwodowa insulinoopornoæ rozwija siê w miêniach szkieletowych i tkance t³uszczowej. Postaæ ta
objawia siê upoledzeniem wychwytu i utylizacji glukozy przez miênie szkieletowe
oraz nasileniem lipolizy w tkance t³uszczowej i w nastêpstwie tego zwiêkszonym uwalnianiem wolnych kwasów t³uszczowych.
Natomiast insulinoopornoæ w¹trobowa dotycz¹ca hepatocytów powoduje niekontrolowane nasilenie w¹trobowej glikogenolizy i
glukoneogenezy oraz wytwarzanie frakcji
VLDL cholesterolu i triglicerydów.
Metody rozpoznawania
insulinoopornoci
Metody rozpoznawania insulinoopornoci polegaj¹ na równoczesnych pomiarach
stê¿eñ glukozy i insuliny w surowicy krwi.
Metody te mo¿na podzieliæ na takie, w których pomiarów stê¿eñ glukozy i insuliny dokonuje siê w warunkach podstawowych
b¹d po do¿ylnym podaniu okrelonej iloci
glukozy, wzglêdnie insuliny. Najprostsz¹
metod¹ oceny insulinoopornoci jest okrelenie wielkoci ilorazu stê¿enia insuliny i
glukozy w surowicy krwi. Iloraz stê¿enia insuliny (wyra¿onego w mIU/l) do stê¿enia
glukozy we krwi (wyra¿ony w mg/dl), wy¿szy
ni¿ 0,3, przemawia za insulinoopornoci¹.
Badanie mo¿na wykonaæ w warunkach pod-
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stawowych b¹d w godzinê po doustnym
podaniu 75g glukozy. Ocena stê¿enia insuliny w surowicy krwi w warunkach podstawowych, jako prosta i tania metoda oceny
insulinoopornoci, znalaz³a szerokie zastosowanie w badaniach epidemiologicznych
[13]. Wynik badania w przybli¿ony sposób
odzwierciedla stopieñ insulinoopornoci pod
warunkiem niezaburzonej sekrecji insuliny
przez trzustkê. Kolejn¹ metod¹ jest test tolerancji insuliny. Test ten polega na jednorazowym podaniu do¿ylnym insuliny w dawce 0,1 j./kg m.c., a nastêpnie na powtarzanych pomiarach stê¿enia glukozy w surowicy krwi. U osób z insulinoopornoci¹ spadek stê¿enia glukozy w surowicy krwi jest
stosunkowo nieznaczny, natomiast u osób
insulinowra¿liwych stê¿enie glukozy w surowicy krwi spada do wartoci 50% glikemii
wyjciowej. Test ten jest obci¹¿ony ryzykiem
wyst¹pienia nadmiernej hipoglikemii i mo¿e
stanowiæ zagro¿enie dla zdrowia badanych
osób.
Obecnie za z³oty standard w ocenie insulinoopornoci uwa¿ana jest metaboliczna
klamra euglikemiczna. Metoda ta zosta³a
opracowana przez Andresa i wsp. a udoskonalona przez De Fronzo i wsp. Klamra
euglikemiczna polega na pomiarze iloci
glukozy potrzebnej do utrzymania glikemii
na sta³ym poziomie w warunkach dowiadczalnie uzyskanej hiperinsulinemii (w granicach fizjologicznych stê¿eñ poposi³kowych).
Test obejmuje: zmienny wlew do¿ylny 20%
glukozy, sta³y do¿ylny wlew insuliny, pomiar
glikemii co 5 minut w arterializowanej krwi
¿ylnej oraz ocenê zmian w dawce glukozy
potrzebnej do utrzymania glikemii na sta³ym
poziomie w stosunku do sta³ych iloci podawanej insuliny [8]. Dziêki poda¿y egzogennej insuliny uzyskuje siê ca³kowite zablokowanie wytwarzania insuliny przez
trzustkê i produkcji glukozy przez w¹trobê.
Wielkoæ wychwytu glukozy przez komórki
organizmu w jednostce czasu okrela siê
jako wartoæ M (wyra¿an¹ w mg/kg/min lub
mmol/kg/min). Powtarzalnoæ tej metody
jest bardzo wysoka przy wspó³czynniku
zmiennoci wynosz¹cym 10%. Niestety,
metoda klamry metabolicznej jest droga,
pracoch³onna i obci¹¿a chorego d³ugotrwa³ymi do¿ylnymi wlewami glukozy i insuliny.
Metoda ta jest wykorzystywana g³ównie dla
potrzeb naukowych natomiast jej przydatnoæ
w praktyce klinicznej jest ograniczona.
Obecnie szerokie zastosowanie znajduje matematyczny model oceny insulinoopornoci HOMA (HOmeostatic Model Assessment) [38,39]. W modelu tym na podstawie stê¿eñ glukozy i insuliny w surowicy krwi
w warunkach podstawowych oblicza siê
wspó³czynnik insulinoopornoci wed³ug nastêpuj¹cego wzoru:
HOMA-IR (mmol/L x µU/ml)
= stê¿enie glukozy na czczo (mmol/L)
x stê¿enie insuliny na czczo (µU/ml)/22,5
Wartoæ tego wspó³czynnika w warunkach fizjologicznych wynosi 1,0. Wy¿sze
wartoci przemawiaj¹ za insulinoopornoci¹
obwodow¹ lub pochodzenia w¹trobowego.
Formu³a matematyczna oryginalnego
wskanika HOMA-IR (HOMA1) zosta³a
opracowana w 1985r. przez Matthew i wsp.
[25]. Obecnie wykorzystywany jest tak¿e
wskanik HOMA2 zmodyfikowany w 1996r.
przez Levy i wsp. Wskanik ten jest wyli-
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czany przez program komputerowy (oprogramowanie dostêpne bezp³atnie na potrzeby
niekomercyjne
ze
ród³a
www.ocdem.ox.ac.uk) [23]. Wskanik
HOMA-IR cile koreluje z indeksem insulinowra¿liwoci oznaczanym na podstawie
standardowej klamry euglikemicznej. Korelacja ta zosta³a wykazana przez Bonora i
wsp. [5]. Autorzy w badaniach przeprowadzonych na materiale 115 osób (53 osoby z
cukrzyc¹ typu 2 i 62 osoby bez cukrzycy)
porównali insulinowra¿liwoæ ocenian¹ na
podstawie 4-godzinnej metabolicznej klamry euglikemicznej ze wskanikiem HOMA.
Stwierdzono siln¹ korelacjê pomiêdzy metod¹ klamry metabolicznej a indeksem
HOMA (r=-0.820, P<0.0001). Nie stwierdzono istotnej ró¿nicy pomiêdzy mê¿czyznami
(r=-0.800) i kobietami (r=-0.796), osobami
w wieku <50 r.¿. (r=-0.832) i starszymi (r=0.800), bez oty³oci (BMI<27 kg/m 2, r=0.800), z oty³oci¹ (r=-0.765), bez cukrzycy
(r=-0.754) z cukrzyc¹ (r=-0.695), normotensyjnych (r=-0.786) b¹d z nadcinieniem
têtniczym (r=-0.762). Matthews i wsp. wykazali, ¿e wskanik HOMA silnie koreluje z
wynikami uzyskiwanymi z wykorzystaniem
klamry euglikemicznej (p<0,0001), ze stê¿eniami insuliny na czczo (p<0,0001) oraz
klamr¹ hiperglikemiczn¹ (p<0,01) [25]. Shoji
i wsp. wykazali, ¿e wskanik HOMA-IR
mo¿e byæ tak¿e wykorzystywany do oceny
insulinoopornoci u osób z przewlek³¹ chorob¹ nerek [35].
Insulinoopornoæ a p³eæ i wiek
W pimiennictwie podnosi siê kluczow¹
rolê wp³ywu hormonów p³ciowych na insulinowra¿liwoæ. Otsuki i wsp. ocenili indeks
insulinowra¿liwoci (HOMA-IS) w grupie
1395 zdrowych osób (541 kobiet i 854 mê¿czyzn) w dwóch przedzia³ach wiekowych 4150 r.¿. (183 kobiety i 378 mê¿czyzn) i 51-60
r.¿. (358 kobiet i 476 mê¿czyzn). Autorzy ci
wykazali, ¿e w grupie wiekowej 41-50 r.¿.
indeks insulinowra¿liwoci by³ wy¿szy u kobiet ni¿ u mê¿czyzn (p<0,0001), natomiast
w grupie wiekowej 51-60 r.¿. nie stwierdzono statystycznie istotnych ró¿nic w insulinowra¿liwoci miêdzy obu p³ciami
(p=0,1687) [28]. Autorzy uwa¿aj¹, ¿e wygasanie czynnoci hormonalnej jajników i spadek stê¿enia estrogenów u kobiet po 50 r.¿.
mo¿e t³umaczyæ uzyskane wyniki. Badania
innych autorów wykaza³y, ¿e pomenopauzalna hormonalna terapia zastêpcza zmniejsza stê¿enie glukozy i insuliny na czczo u
kobiet bez cukrzycy oraz poprawia kontrolê glikemii u kobiet z cukrzyc¹ typu 2 [2,16].
U mê¿czyzn wykazano, ¿e stosunek stê¿eñ
testosteronu do estradiolu koreluje dodatnio z insulinemi¹ niezale¿nie od oty³oci
trzewnej oraz wieku. Wykazano ponadto, ¿e
androgeny zmniejszaj¹ stê¿enie adiponektyny - hormonu polipeptydowego zwiêkszaj¹cego insulinowra¿liwoæ i wydzielanego
przez adipocyty w wyniku aktywacji receptorów PPARg Nishizawa i wsp., wykazali, ¿e
stê¿enie adiponektyny koreluje ujemnie z
wartoci¹ BMI i jest wy¿sze u kobiet ni¿ u
mê¿czyzn [26].
Sugeruje siê, ze w patogenezie zaburzeñ osi przysadkowo-gonadalnej u chorych
z PCHN obok toksyn mocznicowych bior¹
udzia³: hiperendorfinizm, niedokrwistoæ,
hiperprolaktynemia oraz niedobór pierwiast-

ków ladowych (np. cynku). U chorych z
PCHN obserwuje siê zaburzenia regulacji
wydzielania hormonów p³ciowych. U mê¿czyzn stwierdza siê podwy¿szone stê¿enia
lutropiny (LH) i folitropiny (FSH) oraz obni¿one stê¿enia testosteronu i dihydrotestosteronu. U kobiet z PCHN stwierdza siê równie¿ podwy¿szone stê¿enia LH i FSH, a stê¿enia estrogenów i progesteronu s¹ obni¿one lub znajduj¹ siê w dolnym przedziale
normy. Podwy¿szone stê¿enia LH i FSH u
chorych z przewlek³¹ chorob¹ nerek mog¹
byæ wynikiem nie tylko ich zmniejszonego
metabolizmu ale tak¿e zwiêkszonego wydzielania wtórnego do dysfunkcji gonad [41].
Nastêpstwa kliniczne
insulinoopornoci
Wród nastêpstw klinicznych insulinoopornoci najistotniejsze znaczenie maj¹:
 zespó³ metaboliczny;
 cukrzyca typu 2;
 choroby uk³adu
sercowo-naczyniowego;
 niealkoholowe st³uszczenie w¹troby;
 obturacyjny bezdech senny;
 zespó³ policystycznych jajników.
Zespó³ metaboliczny
Insulinoopornoæ jest uznawana za jeden z g³ównych czynników patogenetycznych zespo³u metabolicznego. W patogenezie zespo³u metabolicznego istotne znaczenie odgrywaj¹ czynniki genetyczne i rodowiskowe. Dowodz¹ tego przypadki rodzinnego wystêpowania zespo³u metabolicznego. W badaniach genetycznych najwiêcej
danych wskazuje na znaczenie polimorfizmów genów zwi¹zanych z j¹drowymi receptorami PPARg (Peroxisome Proliferator
Activated Receptorsg), m.in. reguluj¹cymi
adipogenezê i zwiêkszaj¹cymi insulinowra¿liwoæ [36]. Inne geny to: gen kalpainy 10 proteazy cytoplazmatycznej uczestnicz¹cej
w przemianach metabolicznych, gen rezystyny - hormonu tkanki t³uszczowej wp³ywaj¹cego na insulinoopornoæ oraz geny zwi¹zane z syntez¹ transporterów glukozy w
komórkach. Podstawowe czynniki rodowiskowe istotne w rozwoju zespo³u metabolicznego to brak aktywnoci fizycznej i nieprawid³owy sposób od¿ywiania prowadz¹cy do nadwagi i oty³oci. Nadwaga i oty³oæ,
a zw³aszcza jej typ trzewny prowadz¹ do
insulinoopornoci i kompensacyjnej hiperinsulinemii.
Mimo, ¿e u wiêkszoci chorych z insulinoopornoci¹ stwierdzane s¹ prawid³owe
stê¿enia glukozy we krwi na czczo, to chorzy ci s¹ bardziej nara¿eni na rozwój nieprawid³owej glikemii na czczo lub nieprawid³owej tolerancji glukozy ni¿ osoby z prawid³ow¹ insulinowra¿liwoci¹ [24]. W warunkach insulinoopornoci zmniejsza siê zarówno tkankowe zu¿ycie glukozy, jak i te¿ narasta w¹trobowa produkcja glukozy, co prowadzi do hiperglikemii. W pocz¹tkowym
okresie dochodzi do kompensacyjnej hiperinsulinemii, g³ównie poprzez wyd³u¿enie
pónej fazy wydzielania insuliny. Zaobserwowano tak¿e, ¿e zaburzony jest stosunek
insulina/proinsulina na korzyæ aterogennej
proinsuliny. W miarê postêpu insulinoopornoci funkcja komórek b ulega stopniowemu
pogorszeniu i pojawia siê jawna cukrzyca.

P. Weso³owski i wsp.

Cukrzyca typu 2
Insulinoopornoæ oraz zaburzenia czynnoci wydzielniczej komórek b trzustki to
podstawowe mechanizmy patogenetyczne
rozwoju cukrzycy typu 2. Powstaniu insulinoopornoci sprzyja zarówno predyspozycja genetyczna, jak i dzia³anie czynników
rodowiskowych. Wród tych ostatnich kluczow¹ rolê odgrywa niew³aciwa ilociowo
i jakociowo dieta oraz ma³a aktywnoæ fizyczna. Insulinoopornoæ narastaj¹ca wraz
z wiekiem i przyrostem masy cia³a jest czasowo zwi¹zana z nadmiern¹ sekrecj¹ insuliny. Utrata zdolnoci kompensacyjnych komórek b do hipersekrecji insuliny wi¹¿e siê
ze stopniowym wzrostem glikemii. Za hiperglikemiê na czczo odpowiedzialna jest g³ównie wzmo¿ona w¹trobowa produkcja glukozy. Nadmierny wzrost glikemii poposi³kowej
odzwierciedla pocz¹tkowo defekt I fazy sekrecji insuliny. Nadmiar tkanki t³uszczowej,
szczególnie gromadzonej centralnie (oty³oæ
typu brzusznego) jest przyczyn¹ zaburzeñ
gospodarki lipidowej, dysregulacji metabolizmu glukozy, nadcinienia têtniczego,
wzmo¿onej gotowoci prozakrzepowej. Nasilona lipoliza prowadzi do wzrostu stê¿enia wolnych kwasów t³uszczowych oraz gromadzenia triglicerydów w tkankach insulinowra¿liwych, m.in. miêniach i w¹trobie.
Nadmiar tkanki t³uszczowej bezporednio i
porednio indukuje zjawisko insulinoopornoci. Wed³ug hipotezy Randle'a wolne kwasy t³uszczowe (WKT) i ich zwiêkszone utlenianie blokuj¹ fizjologiczny metabolizm glukozy w miêniach poprzez hamowanie kluczowego enzymu glikolizy, jakim jest heksokinaza. W w¹trobie nasilona oksydacja
WKT zwiêksza iloæ substratów i aktywnoæ
enzymów glukoneogenezy, przyczyniaj¹c
siê do wzmo¿onej w¹trobowej produkcji glukozy. Sugeruje siê, ¿e przyczyn¹ zmniejszenia wra¿liwoci miocytów na dzia³anie insuliny w warunkach nasilonego metabolizmu
glukozy i nadprodukcji ATP, jest przede
wszystkim hamowanie aktywacji kinazy bia³kowej aktywowanej przez monofosforan
adenozyny (AMPK - Adenosine Monophosphate Activated Protein Kinase). AMPK jest
enzymem reaguj¹cym na zmiany w stanie
energetycznym komórki i przez to odgrywa
kluczowa rolê w zjawisku insulinoopornoci
[34]. W efekcie dochodzi do zwiêkszenia
produkcji malonylo-CoA i zmniejszenia utleniania kwasów t³uszczowych. Gromadzenie
kwasów t³uszczowych i triglicerydów w miêniach szkieletowych wi¹¿e siê z aktywacj¹
kinazy bia³kowej C, nadmiern¹ syntez¹ ceramidów oraz bezporednim hamowaniem
transportera glukozy 4 (GLUT-4). Badania
eksperymentalne wskazuj¹, ¿e im wiêksza
masa adipocytów, tym wiêksza insulinoopornoæ. Adipocyty i towarzysz¹ce im makrofagi s¹ ród³em wielu czynników aktywnych
biologicznie. Wród adipokin odgrywaj¹cych
istotn¹ rolê w patogenezie insulinoopornoci wymieniane s¹: rezystyna, interleukina
6, czynnik martwicy nowotworów a (TNFa), leptyna, grelina, adiponektyna i wisfatyna [10,42].
Choroby uk³adu
sercowo-naczyniowego
Insulinoopornoæ wraz z innymi sk³adowymi zespo³u metabolicznego takimi jak
nadcinienie têtnicze, oty³oæ brzuszna, ate-

rogenna dyslipidemia i nieprawid³owa tolerancja glukozy odgrywa istotn¹ rolê w inicjacji rozwoju mia¿d¿ycy [12]. Konstelacja
czynników o pod³o¿u metabolicznym sprzyja rozwojowi chorób uk³adu sercowo-naczyniowego i cukrzycy typu 2. Wiele badañ prowadzonych w populacji ogólnej wykaza³o, ¿e
insulinoopornoæ jest skorelowana z
mia¿d¿yc¹, chorob¹ wieñcow¹ i miertelnoci¹ z przyczyn sercowo-naczyniowych
[1,3,6,9,11,14,18,19,21,22,27,30,40]. Badanie IRAS (The Insulin Resistance Atherosclerosis Study) by³o pierwszym badaniem
epidemiologicznym oceniaj¹cym zale¿noæ
pomiêdzy insulinowra¿liwoci¹ a mia¿d¿yc¹ ocenian¹ na podstawie ultrasonograficznego pomiaru gruboci kompleksu intimamedia têtnicy szyjnej (Intima-Media Thickness, IMT). Badanie przeprowadzone na
materiale 1625 osób z trzech populacji etnicznych (czarni, biali, biali - typ hiszpañski) wykaza³o, ¿e wy¿szy wskanik insulinowra¿liwoci jest ujemnie skorelowany z
mia¿d¿yc¹. Efekt ten jest czêciowo zale¿ny od klasycznych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego. Nie stwierdzono statystycznie istotnej zale¿noci pomiêdzy insulinowra¿liwoci¹ a IMT u osób rasy czarnej
[19]. D³ugoterminowe badanie obserwacyjne Helsinki Policemen Study (okres obserwacji 22 lata) na materiale 970 zdrowych
mê¿czyzn w wieku 34-64 lat wykaza³o korelacjê miêdzy insulinoopornoci¹ a wyst¹pieniem choroby niedokrwiennej serca [29].
Despres i wsp. równie¿ wykazali, ¿e hiperinsulinemia jest niezale¿nym czynnikiem
ryzyka choroby niedokrwiennej serca [9]. W
kolejnym badaniu obserwacyjnym Paris Prospective Study (redni okres obserwacji 11
lat) na materiale 7164 mê¿czyzn w wieku
43-54 lat stwierdzono, ¿e podwy¿szone stê¿enie insuliny na czczo dodatnio koreluje z
ryzykiem zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych niezale¿nie od innych czynników
ryzyka [11,15].
U osób z insulinoopornoci¹ stwierdza
siê zaburzenia funkcji ródb³onka naczyniowego. Komórki jednoj¹drzaste krwi (monocyty) izolowane od osób z insulinoopornoci¹ wykazuj¹ wysokie powinowactwo do
komórek ródb³onka naczyniowego, zapocz¹tkowuj¹c jeden z pierwszych etapów aterogenezy niezale¿nie od stê¿enia LDL.
Wskanikiem uszkodzenia ródb³onka naczyniowego i zarazem czynnikiem ryzyka
sercowo-naczyniowego jest zwiêkszone
wydalanie albuminy z moczem - albuminuria. Z albuminuri¹ koreluje inny marker
uszkodzenia ródb³onka jakim jest podwy¿szony poziom czynnika von Willebranda. W
przypadku insulinoopornoci zmniejsza siê
tak¿e synteza tlenku azotu (NO) co prowadzi do upoledzenia funkcji rozkurczowej
ródb³onka.
U chorych z insulinoopornoci¹ stwierdza siê podwy¿szone stê¿enia interleukiny6 (IL-6) i bia³ka C-reaktywnego (CRP).
Wskazuje to na tocz¹cy siê przewlek³y proces zapalny. Bia³ko C-reaktywne jest traktowane tak¿e jako predyktor opornoci na
insulinê. W badaniach epidemiologicznych
wykazano istotn¹ korelacjê pomiêdzy stê¿eniem CRP a wskanikiem masy cia³a,
obwodem talii, skurczowym cinieniem têtniczym, stê¿eniem glukozy i insuliny na
czczo oraz z insulinoopornoci¹. Zale¿noæ
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miêdzy CRP a chorobami uk³adu sercowonaczyniowego zosta³a udokumentowana w
prospektywnych badaniach - Physician's
Health Study [32,33] i Women Health Study
[31]. Badania te wykaza³y, ¿e u osób z najwy¿szymi stê¿eniami CRP ryzyko udaru
by³o dwukrotnie, a zawa³u serca trzykrotnie
wiêksze niezale¿nie od innych klasycznych
czynników ryzyka sercowo-naczyniowego.
Insulinoopornoæ prowadzi tak¿e do zwiêkszonej aktywnoci mediatora procesu zapalnego jakim jest endotelina-1. Endotelina1 pobudza uk³ad renina-angiotensyna,
zwiêksza napiêcie miêniówki g³adkiej naczyñ krwiononych oraz stymuluje jej przerost. U chorych z insulinoopornoci¹ dochodzi do zwiêkszenia aktywnoci endoteliny1 na skutek zwiêkszonej ekspresji genu endoteliny-1. Tak wiêc insulinoopornoæ nasila proces zapalny i bierze przez to porednio udzia³ w rozwoju mia¿d¿ycy. Mo¿liwa jest
tak¿e relacja odwrotna. Wykazano, ¿e przewlek³y proces zapalny, tocz¹cy siê w tkance t³uszczowej odgrywa kluczow¹ rolê w
rozwoju insulinoopornoci zwi¹zanej z oty³oci¹.
Niealkoholowe st³uszczenie w¹troby
Insulinoopornoæ cile wi¹¿e siê ze
st³uszczeniem w¹troby, okrelanym mianem
niealkoholowej st³uszczeniowej choroby
w¹troby (NAFLD - Nonalcoholic Fatty Liver
Disease). St³uszczenie w¹troby to nagromadzenie substancji t³uszczowych w cytoplazmie ponad 5% hepatocytów, lub w iloci
przekraczaj¹cej 5-10% masy narz¹du u
osób, które nie spo¿ywaj¹ znacz¹cych iloci alkoholu (140 g etanolu/tydzieñ w przypadku mê¿czyzn i 70g etanolu/tydzieñ w
przypadku kobiet). W histopatologicznym
obrazie NAFLD, podobnie jak w niealkoholowym st³uszczeniowym zapaleniu w¹troby
(NASH - Nonalcoholic Steatohepatitis)
stwierdza siê wielkokropelkowe st³uszczenie hepatocytów zwi¹zane z gromadzeniem
w ich cytoplazmie triglicerydów (TG). Patogeneza st³uszczenia w¹troby wci¹¿ nie jest
do koñca jasna. Aktualny stan wiedzy wskazuje, ¿e kluczow¹ rolê odgrywaj¹: stres
oksydacyjny, obwodowa insulinoopornoæ,
hiperinsulinemia, nadmierna lipoliza obwodowa, wzmo¿ony dow¹trobowy transport lipidów oraz upoledzona b-oksydacja lipidów
w mitochondriach i gromadzenie TG w cytoplazmie komórek. Szczególn¹ uwagê
zwraca siê na zwiêkszenie ekspresji cytochromu P450 2E1 (CYP E1), co jest przyczyn¹ powstawania reaktywnych metabolitów tlenu, uszkadzaj¹cych b³ony komórkowe i prowadz¹cych do rozwoju reakcji zapalnej. Wolne rodniki tlenowe powoduj¹
peroksydacjê lipidów, co najprawdopodobniej stanowi podstawowy mechanizm powstawania NASH, z konsekwencjami w postaci stanu zapalnego oraz w³óknienia.
Ostatnie badania wskazuj¹, ¿e to w³anie
insulinoopornoæ stanowi jeden z kluczowych czynników patogenetycznych NASH,
a hiperinsulinemia w tym zespole wynika nie
z upoledzenia degradacji insuliny, a z jej
zwiêkszonej sekrecji [7].
Zespó³ policystycznych jajników
Zespó³ policystycznych jajników (PCOS
- Polycystic Ovarian Syndrome) jest jednym
z czêciej spotykanych schorzeñ endokry-
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nologicznych u kobiet. Czêstoæ wystêpowania tego zespo³u jest oceniana na ok. 5%
populacji kobiet w wieku rozrodczym. Jednym z g³ównych zaburzeñ wystêpuj¹cym w
PCOS jest hiperinsulinemia, insulinoopornoæ i hiperandrogenizm. Insulinoopornoæ
jako prawdopodobny defekt postreceptorowego dzia³ania insuliny i bêd¹ca jej nastêpstwem hiperinsulinemia mo¿e byæ przyczyn¹ hiperandrogenizacji. Insulina posiada
receptor o podobnej budowie, jak insulinopodobny czynnik wzrostowy-I (IGF-I). IGFI, którego receptory wykryto w jajnikach, jest
jednym z czynników stymuluj¹cych syntezê
androgenów w komórkach tekalnych. Insulina w du¿ych stê¿eniach mo¿e poprzez te
receptory naladowaæ dzia³anie IGF-1 i
wp³ywaæ na steroidogenezê jajnikow¹. Byæ
mo¿e ze wspólnego patomechanizmu wynikaj¹ zaburzenia syntezy steroidów prowadz¹ce do hiperandrogenizmu oraz defekt
dzia³ania insuliny prowadz¹cy do insulinoopornoci [17].
Obturacyjny bezdech senny
Aczkolwiek obturacyjny bezdech senny
opisano przede wszystkim u osób z oty³oci¹, to obserwacje kliniczne wskazuj¹, ¿e
nie jest to regu³¹. Istniej¹ przes³anki, ¿e obturacyjny bezdech senny nie jest wy³¹cznie
lokaln¹ chorob¹ dróg oddechowych, ale byæ
mo¿e chorob¹ systemow¹ zwi¹zan¹ z insulinoopornoci¹ [20]. U osób oty³ych z bezdechem sennym czêciej wystêpuje insulinoopornoæ ni¿ u osób oty³ych bez bezdechu sennego. Ponadto obturacyjny bezdech
senny czêciej wystêpuje w chorobach zwi¹zanych z insulinoopornoci¹ np. z cukrzyc¹
typu 2 czy zespo³em policystycznych jajników [37].
Podsumowanie
Obecnie dostêpne metody (g³ównie
HOMA-IR) umo¿liwiaj¹ diagnostykê insulinoopornoci zarówno na potrzeby badawcze jak i w warunkach praktyki klinicznej.
Insulinoopornoæ staje siê obecnie nie tylko
przedmiotem badañ naukowych ale bior¹c
pod uwagê jej znaczenie kliniczne tak¿e
nowym, potencjalnym celem terapeutycznym.
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