PRACE
POGL¥DOWE

Nowe perspektywy w leczeniu cukrzycowej
choroby nerek
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Cukrzycowa choroba nerek (CChN) jest obecnie najczêstsz¹ przyczyn¹ schy³kowej niewydolnoci nerek, wymagaj¹cej leczenia nerkozastêpczego. CChN jest
obecnie istotnym problemem klinicznym zwiêkszaj¹cym miertelnoæ chorych
na cukrzycê. Spowolnienie przebiegu choroby prowadz¹cej nieuchronnie do
uszkodzenia nerek w przebiegu cukrzycy stanowi prawdziwe wyzwanie dla
wspó³czesnej nefrologii. Aktualnie podstawowe znaczenie ma optymalna kontrola glikemii i cinienia têtniczego, oraz zmniejszenie albuminurii (i bia³komoczu), g³ównie stosuj¹c inhibitory enzymu konwertuj¹cego lub blokery receptora
AT1 angiotensyny II. Nieustannie trwaj¹ jednak badania nad wprowadzaniem
nowych leków oraz poszukiwaniem nieznanych dot¹d w³aciwoci terapeutycznych pewnych zwi¹zków, co byæ mo¿e pozwoli w przysz³oci na poprawê jakoci ¿ycia chorych na cukrzycê i wyd³u¿y okres prawid³owej czynnoci nerek. W
przysz³oci optymalna terapia cukrzycowej choroby nerek powinna byæ wieloczynnikowa, skierowana na opanowanie wszystkich czynników uszkadzaj¹cych
i prowadzona przez interdyscyplinarny zespó³ specjalistów.
(NEFROL. DIAL. POL. 2012, 16, 138-142)
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New perspectives in the treatment of diabetic kidney
disease
Diabetic nephropathy is nowadays the most common cause of end stage
renal disease requiring renal replacement therapy. It is an important factor increasing mortality in diabetic patients. Slowing down the decline of kidney function in diabetes is a great challenge. Current therapy is based on the optimal
control of glycaemia and blood pressure as well as reduction of albuminuria
(and proteinuria). Angiotensin converting enzyme inhibitors or angiotensin II
receptor blockers are used for these goals. A number of studies are being conducted to discover new drugs and look for new properties of currently used
drugs to ameliorate the progression of kidney damage. In the future it may allow
for a better quality of life and longer preservation of kidney function in diabetic
patients. As a new perspective: the optimal therapy for diabetic nephropathy
should be multifactorial and target all the deleterious pathways involved in progression of kidney damage.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2012, 16, 138-142)

W ostatnich dziesiêcioleciach obserwuje siê alarmuj¹ce tempo wzrostu czêstoci
wystêpowania cukrzycy nie tylko w krajach
uprzemys³owionych, lecz tak¿e staje siê ona
powa¿nym zagro¿eniem dla ludnoci krajów
rozwijaj¹cych siê.
Szacuje siê, ¿e w roku 2010 na ca³ym
wiecie by³o dotkniêtych t¹ chorob¹ 285 mln
osób (6,4%), podczas gdy prognoza zachorowalnoci na rok 2030 wynosi 439 mln ludzi (7,7%) [63].
Zwiêkszaj¹ca siê czêstoæ wystêpowania cukrzycy w skali globalnej jest zwi¹zana
ze starzeniem siê spo³eczeñstwa, urbanizacj¹, rozpowszechnianiem siê oty³oci i niedostateczn¹ aktywnoci¹ fizyczn¹.
Przewlek³a hiperglikemia prowadzi do
trwa³ych zmian chorobowych w cianach
du¿ych i ma³ych naczyñ krwiononych, stoj¹c u podstawy powik³añ makro- i mikroangiopatycznych, bêd¹cych przyczyn¹ zwiêkszonej chorobowoci i miertelnoci chorych
na cukrzycê.
Jednym z przejawów zaburzenia czyn-
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noci mikrokr¹¿enia, stanowi¹cym istotne
powik³anie cukrzycy jest cukrzycowa choroba nerek, która dotyka 15-40% pacjentów
z cukrzyc¹ typu 1 lub typu 2 i jest obecnie
najczêstsz¹ przyczyn¹ schy³kowej niewydolnoci nerek (end-stage renal disease;
ESRD) [14,56]. Wyniki ostatnio opublikowanych badañ sugeruj¹, ¿e czêstoæ wystêpowania ESRD u chorych z nefropati¹ cukrzycow¹ ma jednak tendencjê spadkow¹
[11]. Ronie natomiast liczba badañ koncentruj¹cych siê na mechanizmach patofizjologicznych oraz strategiach zapobiegawczych
i nowych potencjalnych sposobach leczenia
cukrzycowej choroby nerek.
W tej pracy przedstawiono aktualne zalecenia dotycz¹ce leczenia cukrzycowej
choroby nerek, oraz nowe mo¿liwoci terapeutyczne, które byæ mo¿e pozwol¹ na dalsze spowolnienie postêpu choroby.
W ostatnich latach poznano mechanizmy, które le¿¹ u podstawy zmian patologicznych w nerkach, bia³komoczu oraz
zmniejszenia przes¹czania k³êbuszkowego.
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Hiperglikemia indukuje stres oksydacyjny i
prowadzi do nadmiernego wytwarzania reaktywnych form tlenu, zaburzaj¹c w ten sposób równowagê oksydacyjno-antyoksydacyjn¹. Ponadto hiperglikemia aktywuje j¹drowy czynnik transkrypcyjny NF-kB, wp³ywaj¹c na zwiêkszenie ekspresji genów prozapalnych, aktywacjê kinazy bia³kowej C
(PKC), transformuj¹cego czynnika wzrostu
ß (TGF-ß) oraz uk³adu renina-angiotensyna-aldosteron (RAAS). Wysokie stê¿enie
glukozy w surowicy prowadzi tak¿e do aktywacji szlaków poliolowego i heksozaminowego oraz wzmo¿onego wytwarzania zaawansowanych produktów glikacji (advanced glycation end-products; AGE). Wszystkie wymienione czynniki prowadz¹ do
uszkodzenia komórek i apoptozy podocytów
oraz nagromadzenia bia³ek macierzy pozakomórkowej w obrêbie k³êbuszków, a tak¿e
tkanki ródmi¹¿szowej [13,18,21,59].
Leczenie cukrzycowej choroby nerek,
bêd¹cej z regu³y elementem uogólnionej
angiopatii, opiera siê przede wszystkim na
usuwaniu czynników ryzyka, takich jak hiperglikemia, nadcinienie têtnicze czy hiperlipidemia.
Postêpowanie niefarmakologiczne jest
ukierunkowane równie¿ na zwalczanie czynników ryzyka postêpu przewlek³ej choroby
nerek i incydentów sercowo-naczyniowych.
U osób z nadwag¹ i oty³oci¹ istotne znaczenie ma obni¿enie masy cia³a, do którego d¹¿y sie poprzez ograniczenie spo¿ycia
kalorii oraz zwiêkszenie wysi³ku fizycznego.
Zaleca siê zaprzestanie palenia tytoniu. U
chorych ze wspó³istniej¹cym nadcinienie
têtniczym zaleca siê ograniczenie spo¿ycia
soli, które nie powinno przekraczaæ 5 g na
dobê. Wed³ug Amerykañskiego Towarzystwa
Diabetologicznego (American Diabetes Association; ADA) zalecane spo¿ycie bia³ka u
chorych na cukrzycow¹ chorobê nerek wynosi 0,8-1,0 g/kg masy cia³a/dobê [5].
HIPERGLIKEMIA
Intensywne leczenie hiperglikemii zapobiega rozwojowi powik³añ cukrzycy, w tym
wsrostowi albuminurii (bia³komoczu), oraz
spowalnia utratê czynnoci wydalniczej nerek [1-2]. Intensywne leczenie maj¹ce na
celu jak najwiêksze obni¿enie odsetka hemoglobiny glikowanej (HbA1c) równoczenie niesie ze sob¹ zwiêkszone ryzyko wyst¹pienia epizodów hipoglikemii. W ostatnich latach wykazano, ¿e zbyt agresywne
leczenie hipoglikemizuj¹ce i powtarzaj¹ce
siê epizody hipoglikemii (w tym bezobjawowe) nie poprawia, a wrêcz pogarsza odleg³e wyniki prze¿ywalnoci tych chorych.
Wiele badañ wykaza³o, ¿e hipoglikemia
zwiêksza nie tylko ryzyko niedokrwienia miênia sercowego, zaburzeñ rytmu serca i
nag³ej mierci [9,28,57], lecz tak¿e jest czynnikiem ryzyka rozwoju depresji i obni¿a jakoæ ¿ycia tych chorych [29].
Wed³ug najnowszych wytycznych docelowy odsetek HbA1c wynosi <7,0% u wiêkszoci doros³ych [5] w celu zapobiegania lub
spowolnienia postêpu powik³añ naczyniowych, w tym cukrzycowej choroby nerek.
Dopuszcza siê natomiast d¹¿enie do osi¹gniêcia poziomu HbA1c <8,0% u pacjentów
z przebytymi epizodami ciêzkiej hipoglikemii, ze wspó³istniej¹cymi zaawansowanymi
powik³aniami mikro- i makroangiopatyczny-

mi, oraz gdy oczekiwana d³ugoæ ¿ycia jest
krótka [5].
DYSLIPIDEMIA
W patogenezie rozwoju powik³añ cukrzycy du¿e znaczenie maj¹ zaburzenia
przemiany lipidowej [16]. Intensywne leczenie hiperlipidemii zmniejsza ryzyko wyst¹pienia powik³añ sercowo-naczyniowych u
pacjentów z cukrzyc¹ [23]. Sugeruje siê równie¿, ¿e dyslipidemia uczestniczy w patogenezie i progresji cukrzycowej choroby
nerek [34-35,65].
Podwy¿szone stê¿enie w surowicy triglicerydów (TG) i bogatych w triglicerydy
cz¹stek VLDL wydaje siê byæ cile zwi¹zane z rozwojem albuminurii. Zmniejszenie
stê¿enia lipidów w surowicy poprzez leczenie hipolipemizuj¹ce mo¿e zwolniæ szybkoæ
utraty filtracji k³êbuszkowej (GFR) i zmniejszyæ bia³komocz [27].
Aktualne wytyczne leczenia dyslipidemii
zwi¹zanej z cukrzyc¹ zalecaj¹ stosowanie
statyn niezale¿nie od wyjciowego stê¿enia
lipidów w surowicy u chorych z cukrzyc¹ i
chorob¹ niedokrwienn¹ serca albo powy¿ej
40 roku ¿ycia lub wspó³istniej¹cym innym
czynnikiem ryzyka choroby niedokrwiennej
serca. U pozosta³ych chorych, o mniejszym
ryzyku powik³añ sercowo-naczyniowych,
leczenie statyn¹ jest zalecane w przypadku
stê¿enia cholesterolu LDL w surowicy >100
mg/dl [5]. Dotyczy to równie¿ biorców nerki
[38]. Podstawowym celem leczenia hipolipemizuj¹cego jest obni¿enie stê¿enia cholesterolu LDL w surowicy <100 mg/dl u
osób bez choroby niedokrwiennej serca i
<70 mg/dl u osób ze wspó³istniej¹cymi objawami choroby niedokrwiennej serca.
Badania opublikowane w poprzednich
latach nie wykaza³y jednak¿e korzystnego
wp³ywu statyn na zmniejszenie ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych ani te¿ na
ograniczenie miertelnoci w populacji chorych hemodializowanych, pomimo znacznej
redukcji stê¿enia cholesterolu LDL [25,68].
Równoczenie nale¿y wspomnieæ o
obiecuj¹cych wynikach badania SHARP, w
którym wykazano korzyci dla pacjentów z
przewlek³¹ chorob¹ nerek (w tym hemodializowanych) z zastosowania leczenia skojarzonego simwastatyn¹ i ezetymibem [6].
Zaobserwowane w tym badaniu istotnie
zmniejszone ryzyko wyst¹pienia powa¿nych
zdarzeñ naczyniowych zwi¹zanych z
mia¿d¿yc¹ wskazuje na koniecznoæ prowadzenia dalszych badañ nad zastosowaniem
leczenia hipolipemizuj¹cego w zapobieganiu chorób sercowo-naczyniowych u hemodializowanych chorych na cukrzycê.
ALBUMINURIA
Wystêpowanie albuminurii ma istotne
znaczenie rokownicze dla oszacowania ryzyka miertelnoci z powodu powik³añ sercowo-naczyniowych u pacjentów z cukrzycow¹ chorob¹ nerek [60]. Wielkoæ albuminurii jest tak¿e czynnikiem predykcyjnym
stopniowej utraty funkcji wydalniczej nerek
[19].
Zgodnie z najnowszymi wytycznymi
KDOQI u pacjentów z prawid³owym cinieniem têtniczym zaleca siê stosowanie inhibitora konwertazy angiotensyny (ACEI) lub
blokera receptora AT1 angiotensyny II (ARB)
w przypadku albuminurii powy¿ej 30 mg/g

Nefrologia i Dializoterapia Polska  2012  16  Numer 3

kreatyniny. Natomiast nie zaleca siê leczenia ACE-I lub ARB pacjentów z normoalbuminuri¹ bez towarzysz¹cego nadcinienia
têtniczego [4].
NADCINIENIE TÊTNICZE
Docelowym cinieniem têtniczym u pacjentów z przewlek³¹ chorob¹ nerek (w tym
z mikroalbuminuri¹) jest cinienie poni¿ej
130/80 mmHg [3,15]. Jednak¿e d¹¿enie do
dalszego obni¿enia cinienia têtniczego nie
niesie korzyci w leczeniu chorych z cukrzyc¹ i uszkodzeniem nerek. Badanie ACCORD
nie wykaza³o korzyci z intensywnego obni¿ania skurczowego cinienia têtniczego
poni¿ej 120 mmHg w tej grupie chorych [17].
PERSPEKTYWY LECZENIA
CUKRZYCOWEJ CHOROBY NEREK
Zwa¿ywszy ¿e kluczow¹ rolê w patogenezie cukrzycowego uszkodzenia nerek
pe³ni aktywacja uk³adu RAA, obecnie najwa¿niejsz¹ strategi¹ leczenia nefropatii cukrzycowej jest farmakologiczna blokada
uk³adu RAA przez ACEI lub ARB [7,10,
39,52].
Poszukiwanie nowych mo¿liwoci blokady uk³adu RAA jest przedmiotem licznych
prac klinicznych i dowiadczalnych, wród
których zastosowanie inhibitora reniny-aliskirenu przynios³o dodatkowe korzyci u
pacjentów z cukrzyc¹. Zastosowanie aliskirenu spowodowa³o nie tylko lepsz¹ kontrolê cinienia têtniczego, ale tak¿e zmniejszy³o
albuminuriê i spowolni³o tempo utraty czynnoci wydalniczej nerek [53]. Niestety przerwanie badania ALTITUDE z powodu wystêpowania licznych zdarzeñ niepo¿¹danych
postawi³o znak zapytania nad miejscem aliskirenu w praktyce klinicznej [44].
Odk¹d pojawi³y siê pierwsze doniesienia o korzyciach p³yn¹cych z zastosowania ARB - losartanu [10], irbesartanu [39],
telmisartanu [7] w hamowaniu postêpu cukrzycowej choroby nerek, oraz zmniejszeniu czêstoci rozwoju schy³kowej niewydolnoci nerek, nieustannie trwaj¹ badania nad
nowymi lekami z tej grupy. Wykazano, ¿e
olmesartan opó¿nia pojawienie siê albuminurii [30], a dzia³aj¹c stymuluj¹co na receptor AT2 zmniejsza nasilenie stresu oksydacyjnego, przeciwdzia³aj¹c pog³êbieniu stopnia uszkodzenia nerek [37]. Dotychczasowe badania sugeruj¹ przewagê olmesartanu nad innymi ARB w leczeniu pocz¹tkowego stadium nefropatii cukrzycowej
[30,32]. Niestety pomimo znamiennego
zmniejszenia albuminurii, u chorych leczonych olmesartanem stwierdzono znamiennie wiêksz¹ miertelnoæ [30]. To ostatnie,
nieoczekiwane stwierdzenie sprawi³o, ¿e
miejsce olmesartanu w leczeniu wczesnej
fazy cukrzycowej choroby nerek nie jest
jeszcze jednoznacznie ustalone i wymaga
dalszych badañ nie tyle okrelaj¹cych skutecznoæ co bardziej bezpieczeñstwo takiego leczenia.
Blokada receptora mineralokortykoidowego zmniejsza albuminuriê u chorych na
cukrzycê [49], a w badaniach dowiadczalnych hamuje postep uszkodzenia nerek
[50,66]. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e stosowanie leków blokuj¹cych receptor mineralokortykoidowy mo¿e wi¹zaæ siê z wyst¹pieniem hiperkalemii, szczególnie u chorych na
cukrzycê, w podesz³ym wieku, z upoledzo-
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n¹ czynnoci¹ wydalnicz¹ nerek lub przyjmuj¹cych ACEI lub ARB. W badaniu, w którym wykazano obni¿enie albuinurii w wyniku
zastosowania spironolaktonu u chorych na
cukrzycê u 10% (2/21) chorych obserwowano ciê¿k¹ hiperkalemiê (K>5,7 mmol/l) [49].
W ostatnich latach pojawi³y siê nowe
cele i strategie terapeutyczne w zapobieganiu postêpowi powik³añ narz¹dowych w cukrzycy (tabela I).
Wiele badañ opublikowanych w ostatnim czasie dotyczy potencjalnego dzia³ania
nerkoochronnego witaminy D i jej analogów
w cukrzycowej chorobie nerek. Odkrycie
j¹drowego receptora witaminy D (VDR) w
wielu komórkach i rola w kontroli ekspresji
ponad 200 genów [24,31,64] ujawni³y zupe³nie nowe aspekty nieklasycznego, tj. poza
wp³ywem na gospodarkê wapniowo-fosforanow¹ i wydzielanie parathormonu, plejotropowego dzia³ania witaminy D, w tym nefroprotekcyjn¹ rolê jej analogów [40].
Wykazano, ¿e agonici VDR hamuj¹
aktywnoæ uk³adu renina-angiotensyna-aldosteron (RAAS) hamuj¹c syntezê reniny
[41], a tak¿e obni¿aj¹ stê¿enie transformuj¹cego czynnika wzrostu (TGF-ß), zapobiegaj¹ szkliwieniu k³êbuszków i w³óknieniu
tkanki ródmi¹¿szowej [71]. Dzia³anie analogów witaminy D wywo³uje synergistyczny
efekt z blokerami receptora typu 1 angiotensyny (ARB) w utrzymaniu prawid³owej
bariery filtracyjnej k³êbuszka, co zmniejsza
albuminuriê i spowalnia progresjê choroby
nerek w badaniach dowiadczalnych [20].
W patogenezie cukrzycowej choroby
nerek uczestniczy przewlek³y stan zapalny,
oraz stres oksydacyjny [12].
W ostatnim czasie pojawi³y siê nowe
mo¿liwoci terapeutyczne oparte na zastosowaniu przeciwutleniaczy i modulatorów
stanu zapalnego. Jednym z nich jest bardoksolon, syntetyczy triterpenoid, który
zwiêksza aktywnoæ czynnika transkrypcyjnego Nrf2, przez co hamuje nasilenie stresu oksydacyjnego i stanu zapalnego [22].
W badaniach dowiadczalnych, zniesienie
aktywnoci Nrf2 prowadzi do uszkodzenia
nerek zwi¹zanego z rozwojem stanu zapalnego [42,70]. W ostatnio opublikowanym
badaniu u chorych z przewlek³¹ chorob¹
nerek w przebiegu nefropatii cukrzycowej
stosowanie bardoksolonu wi¹za³o siê ze
wzrostem obliczonego GFR utrzymuj¹cym
siê przez 52 tygodnie [55]. We wczeniejszym, krótkotrwa³ym badaniu nie stwierdzono wp³ywu bardoksolonu na wydalanie i
wytwarzanie kreatyniny [54], co sugeruje, ¿e
obserwowany wzrost szacowanego GFR nie
jest jedynie skutkiem wp³ywu tego leku na
metabolizm kreatyniny.
Wa¿nymi zwi¹zkami, wykazuj¹cymi w³aciwoci antyfibrotyczne i przeciwzapalne
poprzez modulowanie aktywnoci cytokin,
czynników wzrostu i TGF-ß, s¹ pirfenidon
[61] i fluorofenidon [67]. Dzia³anie pirfenidonu i fluorofenidonu polega na zmniejszeniu
zw³óknienia nerek poprzez blokowanie syntezy TGF-ß, którego zwiêkszon¹ ekspresjê
zanotowano w nerkach w odpowiedzi na hiperglikemiê [62]. Ostatnie doniesienia sugeruj¹, ¿e pirfenidon i fluorofenidon zwalniaj¹
szybkoæ utraty filtracji k³êbuszkowej w modelach dowiadczalnych PChN zwi¹zanej z
cukrzyc¹ [62,67] i maj¹ szansê staæ siê obiecuj¹c¹ opcj¹ terapeutyczn¹ dla chorych z
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Tabela I
Potencjalne nowe metody leczenia cukrzycowej choroby nerek.
Potential new treatment methods for diabetic kidney disease.
Grupa leków
Agonici receptora witaminy D (VDR)
[20,40-41,71]
Bardoksolon [22,55]
Pirfenidon, fluorofenidon [61-62,67]
Inhibitory AGE/RAGE [33,46,51]

Pentoksyfilina [48,58]
Antagonici receptora endoteliny [43,69]
Cholecystokinina [45]
Antagonici receptora kanabinowego [47]

Mechanizm dzia³ania nefroprotekcyjnego
Zmniejszenie syntezy reniny
Zmniejszenie syntezy TGF-ß
Zmniejszenie bia³komoczu
Aktywacja czynnika Nrf2
Hamowanie nasilenia stresu oksydacyjnego i stanu zapalnego
Zmniejszenie syntezy TGF-ß
Zahamowanie w³óknienia nerek
Zmniejszenie wytwarzania koñcowych produktów zaawansowanej
glikacji (AGE) i hamowanie ich receptorów (RAGE)
Hamowanie nasilenia stanu zapalnego
Dodatkowe zmniejszenie bia³komoczu w po³¹czeniu z ACEI/ARB
Hamowanie receptora ETa
Zmniejszenie bia³komoczu
Dzia³anie przeciwzapalne
Ochrona podocytów
Dzia³anie przeciwzapalne
Zmniejszenie bia³komoczu

cukrzycow¹ chorob¹ nerek.
W rozwoju powik³añ cukrzycy, w tym
cukrzycowej choroby nerek wa¿n¹ rolê pe³ni¹ koñcowe produkty zaawansowanej glikacji bia³ek (advanced glycation end-products; AGE) i ich receptory (RAGE). Liczne
badania nad mo¿liwociami terapii powik³añ
cukrzycy z udzia³em AGE sugeruj¹, ¿e zastosowanie inhibitorów AGE takich jak aminoguanidyna, ALT 946, pirydoksamina czy
alagebrium opó¿nia rozwój i progresjê cukrzycowych zmian naczyniowych i uszkodzenia nerek [33,46]. Niektóre z nich jak np.
alagebrium poprzez eliminacjê wi¹zañ krzy¿owych produktów zaawansowanej glikacji
przeciwdzia³aj¹ ich niekorzystnym skutkom
w rozwoju dowiadczalnej cukrzycowej choroby nerek [33,51]. Inne badania wykaza³y,
¿e zastosowanie przeciwcia³ anty-RAGE
zmniejsza odpowiedz zapaln¹, nadprzepuszczalnoæ naczyñ, hamuje rozwój zmian
mia¿dzycowych i zapobiega postêpowi nefropatii cukrzycowej w modelach zwierzêcych [26,36].
Nadal podstaw¹ terapii cukrzycowej choroby nerek opó¿niaj¹cej jej progresjê jest
zmniejszanie bia³komoczu. Obecne leczenie zapewnia tylko czêciow¹ nefroprotekcjê, st¹d wiele wysi³ków badawczych skupia siê na poszukiwaniu nowych opcji terapeutycznych umo¿liwiaj¹cych zmniejszenie
utraty bia³ka z moczem.
W ostatnich latach zainteresowaniem
cieszy siê pentoksyfilina. Wykazano jej korzystny wp³yw w po³¹czeniu z ACEI lub ARB
na zmniejszenie bia³komoczu, oraz albuminurii, sugeruj¹c, ¿e mo¿e byæ pomocn¹ broni¹ w walce z cukrzycow¹ chorob¹ nerek
[48,58].
Intensywnie badan¹ grup¹ zwi¹zków,
zmniejszaj¹cych bia³komocz s¹ antagonici
receptorów endoteliny. Przedstawicielem tej
grupy stosowanym w badaniach klinicznych
jest antagonista endoteliny A (ETa) - avosentan. Wykazano, u chorych na cukrzycê,
¿e leczenie avosentanem zmniejsza albuminuriê o ponad 30% w porównaniu z grup¹ kontroln¹ [69]. Jednak¿e, w zwi¹zku z
licznymi objawami niepo¿¹danymi tego leku
(w tym zw³aszcza znaczne przewodnienie i
obrzêki) dalsze badania z zastosowaniem

avosentanu zosta³y obecnie ca³kowicie zaprzestane [43].
Ostatnio postuluje siê przeciwzapaln¹
rolê cholecystokininy (CCK) w rozwoju nefropatii cukrzycowej. Okazuje siê bowiem,
¿e CCK hamuje aktywacjê makrofagow oraz
ekspresjê prozapalnych produktów stymuluj¹cych migracjê leukocytów. Ponadto, w
badaniach dowiadczalnych, podanie siarczanowego oktapeptydu cholecystokininy
(CCK-8S) zmniejsza albuminuriê oraz hamuje utratê podocytów, co mo¿e mieæ
ogromne znaczenie dla opracowania nowej
strategii leczenia wczesnych stadiów cukrzycowej choroby nerek [45].
Leki wp³ywaj¹ce na uk³ad endokannabinowy stopniowo zyskuj¹ coraz wiêksz¹
uwagê badaczy w kontekcie nie tylko terapii zaburzeñ metabolicznych wystêpuj¹cych
w cukrzycy, ale tak¿e leczenia wspomagaj¹cego w hamowaniu rozwoju przewlek³ych
powik³añ cukrzycy, w tym nefropatii cukrzycowej. W badaniach dowiadczalnych na
myszach stwierdzono w przebiegu cukrzycy zwiêkszon¹ ekspresjê receptorów kanabinoidów CB1 na podocytach [8]. W modelu dowiadczalnym u muszy zastosowanie
antagonisty receptora kanabinoidowego
(Rimonabant) znacz¹co zmniejszy³o albuminuriê oraz ekspansjê macierzy mezangium k³êbuszków nerkowych, a tak¿e przyczyni³o siê do redukcji uwalniania cytokin o
silnym dzia³aniu profibrotycznym i prozapalnym [47]. Wyniki te sugeruj¹ nefroprotekcyjn¹ rolê blokerów receptora CB1 poprzez
ich w³aciwoci metaboliczne oraz antyfibrotyczne.
PODSUMOWANIE
Dokonuj¹cy siê nieprzerwanie postêp w
leczeniu cukrzycy, oraz jej powik³añ daje
nadziejê na skuteczniejsz¹ walkê z progresj¹ utraty funkcji wydalniczej nerek i tym
samym poprawê jakoci ¿ycia, poprzez
zmniejszenie ryzyka pojawienia siê schy³kowej niewydolnoci nerek. Wieloczynnikowa terapia skierowana przeciwko wszystkim
mechanizmom prowadz¹cym do uszkadzenia nerek zwiêkszy niew¹tpliwie szansê powodzenia utrzymania prawid³owej czynnoci wydalniczej nerek, ale tak¿e umo¿liwiæ
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zmniejszenie czêstoci wyst¹pienia innych
powik³añ narz¹dowych. Nadal jednak potrzebne s¹ dalsze badania nad potwierdzeniem skutecznoci i bezpieczeñstwa tych
nowych strategii terapeutycznych cukrzycowej choroby nerek u ludzi (tabela I). Optymalizacja leczenia cukrzycy i jej powik³añ
powinna wynikaæ z interdyscyplinarnego
spojrzenia na tê najczêciej obecnie wystêpuj¹c¹ chorobê cywilizacyjn¹.
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