
STRESZCZENIE 

Zespół metaboliczny (ZM) określany również kardiometabolicznym lub zespołem 

oporności insulinowej, charakteryzuje się współwystępowaniem w różnej konstelacji 

czynników ryzyka rozwoju miażdżycy jak otyłość brzuszna, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia 

metabolizmu glukozy oraz aterogenna dyslipidemia manifestująca się hipertrójglicerydemią, 

niskim poziomem cholesterolu zawartego w lipoproteinach o wysokiej gęstości (HDL-C) oraz 

wzrostem stężenia małych gęstych, podatnych na oksydacyjną modyfikację lipoprotein  

o niskiej gęstości (sdLDL). Charakterystyczną cechą zaburzeń lipidowych towarzyszących ZM 

jest także wzrost stężenia oksydacyjnie modyfikowanych LDL (ox-LDL) oraz dysfunkcyjnych 

cząsteczek HDL, wykazujących niską aktywność transportowanych przez nie enzymów 

antyoksydacyjnych - paraoksonazy 1 (PON1) i acetylohydrolazy czynnika aktywującego płytki 

(PAF-AH). Enzymy te chronią lipoproteiny osocza przed peroksydacją, ich nadmiernym 

odkładaniem się w ścianie naczyniowej i rozwojem śródnaczyniowego zapalenia. 

Niekontrolowane gromadzenie lipidów oraz komórek zapalnych w ścianie naczyniowej to dwa 

podstawowe procesy w aterogenezie, patologii leżącej u podłoża choroby niedokrwiennej 

serca, choroby naczyniowej mózgu oraz miażdżycy tętnic obwodowych.  

Przewlekłe spożywanie fruktozy, zarówno u ludzi jak i u zwierząt, prowadzi do rozwoju 

insulinooporności, zaburzenia metabolizmu glukozy oraz hipertrójglicerydemii kreującej 

aterogenny profil lipidowy. Uważa się, że globalny wzrost konsumpcji fruktozy na świecie, jest 

jednym z głównych czynników etiologicznych odpowiedzialnych za pandemię otyłości, stanu 

przedcukrzycowego i cukrzycy oraz chorób układu krążenia, które są główną przyczyną 

zachorowalności i śmiertelności w tej populacji. 

Zespół metaboliczny 5-krotnie zwiększa ryzyko cukrzycy typu 2 (T2DM) oraz ponad 

2-krotnie rozwój chorób układu krążenia o podłożu miażdżycowym. W świetle 

przeprowadzonych niedawno dużych badań klinicznych leki przeciwcukrzycowe nie tylko 

skutecznie obniżają glikemię, ale również opóźniają progresję ZM do T2DM i redukują ryzyko 

sercowo-naczyniowego. Do leków o udowodnionym kardioprotekcyjnym działaniu należą 

między innymi analogi glukagonopodobnego peptydu–1 (GLP-1), należące do nowej grupy 

leków przeciwcukrzycowych, naśladujących działanie endogennych hormonów inkretynowych 

(inkretynomimetyki). Obecnie na rynek farmaceutyczny zostały wprowadzone dwie grupy 

leków działających w oparciu o poprawę efektu inkretynowego. Są to długodziałające analogi 

GLP-1, oporne na enzymatyczny rozkład pod wpływem dipeptydylopeptydazy-4 (DPP-4) oraz 



inhibitory DPP-4 (gliptyny), przedłużające działanie endogennego GLP-1.  

W insulinotropowym działaniu GLP-1 i jego syntetycznych analogów pośredniczy receptor 

GLP-1R, którego ekspresję stwierdzono w wielu tkankach pozatrzustkowych, w tym na 

licznych komórkach w układzie krążenia. Receptory te są także obecne na hepatocytach  

i makrofagach stanowiących główne źródło komórkowe PON1 i PAF-AH, sugerując udział 

agonistów GLP-1R w regulacji syntezy, sekrecji oraz aktywności tych enzymów w krążeniu.  

Celem pracy było wykazanie czy potencjalne kardioprotekcyjne działanie leków 

inkretynowych, eksenatydu (analogu GLP-1) oraz sitagliptyny (inhibitora DPP-4) może być 

zależne od ich korzystnego wpływu na aktywność i stężenie enzymów związanych z HDL, 

takich jak PON1 oraz PAF-AH w eksperymentalnym zespole metabolicznym indukowanym  

u szczura dietą wzbogaconą we fruktozę. Ponieważ PON1 i PAF-AH chronią LDL przed 

peroksydacją oraz powstawaniem prozapalnych i angiotoksycznych mediatorów lipidowych,  

w pracy oceniano również stężenie ox-LDL, wczesne produkty peroksydacji (HEL), a także 

wybrane markery zapalenia i funkcji śródbłonka naczyniowego, jak czynnik aktywujący płytki 

(PAF), lizofosfatydylocholina (lizo-PC), białko chemotaktyczne dla monocytów (MCP-1) oraz 

endotelina -1 (ET-1). Porównawczo, wpływ przewlekłego podawania badanych leków 

analizowano także u zwierząt kontrolnych. Ponieważ indukowana przez analogi GLP-1 

redukcja masy ciała może wpływać na aktywność ocenianych enzymów badane parametry 

analizowano również u zwierząt otrzymujących równoważne ilości pokarmu. 

Metody: Badanie przeprowadzono na 110 szczurach szczepu Wistar o masie ciała 200-240g 

przydzielonych losowo do 11 grup, odpowiednio: (1) kontrolnej; (2) otrzymującej fruktozę, (3) 

kontrolnej otrzymującej sitagliptynę (10 mg/kg); (4) kontrolnej otrzymującej eksenatyd 

(10μg/kg); (5) kontrolnej otrzymującej równoważne ilości soli fizjologicznej; (6) kontrolnej 

otrzymującej równoważne ilości paszy; (7) otrzymującej fruktozę i sitagliptynę (5mg/kg); (8) 

otrzymującej fruktozę i sitagliptynę (10mg/kg); (9) otrzymującej fruktozę i eksenatyd (5μg/kg); 

(10) otrzymującej fruktozę i eksenatyd (10μg/kg); (11) otrzymującej równoważne ilości paszy  

i roztworu fruktozy. Doświadczalny zespół metaboliczny indukowano podając przez 8 tygodni 

do picia 20% roztwór fruktozy. Eksenatyd podawany był przez 4 tygodnie podskórnie jeden 

raz dziennie rozpuszczony w soli fizjologicznej. Sitagliptynę podawano przez 4 tygodnie 

doustnie wymieszaną ze sproszkowaną paszą laboratoryjną. Krew do analiz pobierano z aorty 

brzusznej u zwierząt w znieczuleniu ogólnym. Parametry biochemiczne osocza oraz aktywność 

enzymów oceniano kolorymetrycznie wykorzystując odpowiednio zdolność PON1 do 

hydrolizy związków fosforoorganicznych (paraoksonu) i aromatycznych estrów (octanu 

fenylu) oraz zdolność PAF-AH do hydrolizy tioestrów. Stężenie PON1 i PAF-AH oraz insuliny 



w osoczu, a także wybranych wskaźników stresu oksydacyjnego, zapalenia i dysfunkcji 

śródbłonka oceniano wykorzystując testy immunoenzymatyczne (ELISA). W analizie 

statystycznej wykorzystano analizę wariancji ANOVA oraz test Tukeya. 

Wyniki: W niniejszej pracy stwierdzono niejednorodny wpływ badanych leków 

inkretynowych na aktywność i stężenie ocenianych enzymów. Eksenatyd podawany przez  

4 tygodnie zarówno w małej (5 μg/kg) jak i dużej (10 μg/kg) dawce obniżał stężenie PON1  

w osoczu zwierząt z ZM oraz aktywność tego enzymu ocenianą względem octanu fenylu, 

sugerując, że obniżona aktywność PON1 jest efektem spadku syntezy lub/i sekrecji enzymu  

w wątrobie. Eksenatyd podawany szczurom z ZM (w dawce 5 μg/kg) zwiększał aktywność 

PAF-AH nie wpływając na stężenie białka tego enzymu w osoczu. Obserwowany w tej grupie 

wzrost aktywności enzymu był niezależny od redukcji masy ciała oraz poprawy wrażliwości na 

insulinę i metabolizmu glukozy, natomiast mógł być zależny od redukcji poziomu 

trójglicerydów i wzrostu stężenia apolipoproteiny A-I (apoA-I). Zwiększonej aktywności PAF-

AH towarzyszył spadek w osoczu stężenia ox-LDL oraz MCP-1 sugerując, że wzrost 

aktywności PAF-AH indukowany eksenatydem może zwiększać obronę LDL przed 

oksydacyjną/prozapalną modyfikacją. Relatywny spadek stężenia angiotoksycznej lizo-PC  

z równoległym spadkiem stosunku apoB/apoA-I może wskazywać na wywołaną przez 

eksenatyd korzystną dystrybucję PAF-AH pomiędzy lipoproteinami osocza warunkującą 

przeciwmiażdżycowe działanie enzymu. Z kolei przewlekłe przyjmowanie sitagliptyny, 

inhibitora DPP-4, w małej jak i dużej dawce, nie wpływało na aktywność i stężenie PON1  

i PAF-AH w osoczu oraz na oceniane parametry stresu oksydacyjnego, zapalnego i funkcji 

śródbłonka, zarówno u zwierząt z ZM indukowanym fruktozą jak i kontrolnych. 

Podsumowując, ośmiotygodniowe podawanie fruktozy w postaci 20% roztworu do 

picia powoduje u zwierząt laboratoryjnych rozwój zaburzeń metabolicznych 

charakterystycznych dla zespołu metabolicznego, jak wzrost poziomu insuliny i trójglicerydów 

w osoczu. U zwierząt tych przewlekłe podawanie analogów GLP-1, ale nie inhibitorów  

DPP-4, może modulować aktywność i stężenie enzymów antyoksydacyjnych związanych  

z HDL (PON1, PAF-AH). Obserwowany przy przewlekłym podawaniu eksenatydu wzrost 

aktywności PAF-AH z towarzyszącym spadkiem stężenia ox-LDL oraz MCP-1, jak również 

redukcja stosunku apoB/apoA, PC/lizo-PC wskazują, że wzrost aktywności tego enzymu może 

pośredniczyć w kardioprotekcyjnym/przeciwmiażdżycowym działaniu analogów GLP-1. 

 


