
STRESZCZENIE 

 

WPŁYW WYBRANYCH LEKÓW INKRETYNOWYCH NA METABOLIZM 

INHIBITORÓW SYNTAZY TLENKU AZOTU ORAZ WŁÓKNIENIE MIOKARDIUM  

W ZESPOLE KARDIOMETABOLICZNYM INDUKOWANYM FRUKTOZĄ. 

 

Zespół metaboliczny (MS) jest konstelacją aterogennych czynników ryzyka,  

do których należą otyłość, insulinooporność, nadciśnienie, dyslipidemia i hiperglikemia. 

Każde z tych zaburzeń zwiększa zapadalność i śmiertelność z powodu 

miażdżycopochodnych chorób układu krążenia oraz zwiększa ryzyko rozwoju 

nieischemicznej (niezależnej od choroby niedokrwiennej serca) kardiomiopatii 

charakteryzującej się przerostem i włóknieniem mięśnia sercowego prowadzącej  

do dysfunkcji serca lub jego niewydolności. 

Tlenek azotu (NO) jest kluczową cząsteczką odpowiedzialną  

za utrzymanie homeostazy w układzie krążenia, gdzie wykazuje działanie 

naczyniorozszerzające, przeciwzapalne, antyoksydacyjne, przeciwpłytkowe oraz 

hamuje przerost i włóknienie mięśnia sercowego blokując przewodzenie sygnału dla 

TGF- z receptora błonowego do jądra komórkowego za pośrednictwem białek Smad. 

Asymetryczna dimetyloarginina (ADMA) jest endogennym inhibitorem syntazy tlenku 

azotu (NOS) o promiażdżycowym i profibrotycznym działaniu.  

Wprowadzone w ostatnich latach do leczenia cukrzycy nowe leki 

przeciwcukrzycowe (antagoniści receptora glukagonopodobnego peptydu 1 [GLP-1R]  

i inhibitory dipeptydylopeptydazy IV [DPP-IV]) niezależnie od działania 

hipoglikemizującego wykazują działanie ochronne na układ naczyniowy oraz hamują 

patologiczną przebudowę mięśnia sercowego (przerost i włóknienie). 

Celem badania było wykazanie, czy w układzie krążenia szczurów  

z eksperymentalnym zespołem kardiometabolicznym indukowanym fruktozą, wybrane 

leki przeciwcukrzycowe, takie jak eksenatyd (agonista GLP-1R) oraz sitagliptyna 

(inhibitor DPP-IV), mogą wpływać na metabolizm ADMA i biodostępność NO oraz 

proces włóknienia mięśnia sercowego. 

Metody: Badanie przeprowadzono na 110 szczurach szczepu Wistar o masie ciała 

200-240 g przydzielonych losowo do 11 grup, odpowiednio: (1) kontrolnej;  

(2) otrzymującej fruktozę, (3) kontrolnej otrzymującej sitagliptynę (10 mg/kg);  

(4) kontrolnej otrzymującej eksenatyd (10 μg/kg); (5) kontrolnej otrzymującej 



równoważne ilości soli fizjologicznej; (6) kontrolnej otrzymującej równoważne ilości 

paszy (~ od efektu anorektycznego GLP-1Ra); (7) otrzymującej fruktozę i sitagliptynę 

(5 mg/kg); (8) otrzymującej fruktozę i sitagliptynę (10 mg/kg); (9) otrzymującej 

fruktozę i eksenatyd (5 μg/kg); (10) otrzymującej fruktozę i eksenatyd (10 μg/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. Tkanki oraz krew z aorty brzusznej pobierano  

u zwierząt w znieczuleniu ogólnym. Metabolizm ADMA w układzie sercowo-

naczyniowym oceniano poprzez pomiar stężenia ADMA oraz ekspresji i aktywności 

enzymów odpowiedzialnego za syntezę (PRMT) i degradację (DDAH) ADMA, a także 

poprzez ocenę intensywności asymetrycznej dimetylacji histonu H4 (H4R3a2me), 

prekursora ADMA. Antyfibrotyczny efekt w mięśniu sercowym analizowano,  

w oparciu o ocenę: 1) układ NO/cGMP; 2) wybranych biomarkerów włóknienia  

(TGF-1, Smad, -SMA, COL1A1) oraz 3) badanie morfologiczne. W badaniu 

zastosowano metodę: 1) kolorymetryczną do oceny biochemii osocza oraz aktywności 

DDAH w sercu, wątrobie i nerce; 2) wysokosprawnej chromatografii cieczowej 

sprzężonej ze spektrometrią mas (UHPLC-MS/MS) do oceny stężenia ADMA  

w miokardium; 3) immunoenzymatyczną (ELISA) do oceny stężenia NO, ADMA, 

SDMA, 3-NT, tHcy, BNP w osoczu oraz DDAH1 i 2, PRMT1, TGF-1, -SMA, NO  

i cGMP w miokardium; 4) łańcuchowej reakcji polimerazy z analizą w czasie 

rzeczywistym (RT-PCR) do oceny ekspresji mRNA dla PRMT1, DDAH1 i 2, kolagenu 

typu 1 w miokardium; 5) immunohistochemiczną do wizualizacji asymetrycznej 

dimetylacji histonu H4 (H4R3a2me) oraz aktywującej fosforylacji Smad (Smad2/3-P)  

w sercu; 6) barwienie H+E w badaniu histopatologicznym. W analizie statystycznej 

wykorzystano analizę wariancji ANOVA z następowym testem Tukeya oraz 

wieloczynnikową analizę danych (PCA, OPLS-DA).  

Wyniki: Uzyskane najważniejsze wyniki wskazują, że w osoczu szczurów  

z MS indukowanym fruktozą obserwuje się wzrost kumulacji ADMA oraz spadek 

stężenia NO. W mięśniu sercowym tych zwierząt stwierdza się umiarkowane 

włóknienie okołonaczyniowe oraz pobudzenie profibrotycznego szlaku TGF-1/Smad. 

Eksenatyd podawany przez 4 tygodnie zwierzętom z MS, zarówno w dawce 5 g/kg/dz, 



jak i 10 g/kg/dz powoduje redukcję podwyższonego poziomu krążącej ADMA oraz 

wzrost obniżonego stężenia NO w osoczu. Zmiany te korelują ze wzrostem aktywności 

DDAH w nerce. W mięśniu sercowym eksenatyd zastosowany w większej dawce 

(10 g/kg/dz) obniża stężenie TGF-1 oraz zwiększa stężenie NO i metylotransferazy 

argininy białkowej 1 (PRMT1). Eksenatyd w obu dawkach hamuje różnicowanie 

fibroblastów w miofibroblasty oraz ich zdolność do syntezy kolagenu oraz hamuje 

przekazywanie sygnału za pośrednictwem białek Smad (zmniejszenie ekspresji 

Smad2/3-P) a także redukuje obszar okołonaczyniowego włóknienia w miokardium. 

Istnieje odwrotna korelacja pomiędzy aktywnością DDAH w nerce ze stężeniem  

-SMA w mięśniu sercowym zwierząt MS otrzymujących eksenatyd. 

U zwierząt karmionych fruktozą podawanie inhibitora DPP-IV, sitagliptyny 

(10 mg/kg/dz), powoduje spadek w osoczu poziomu symetrycznej dimetyloargininy 

(SDMA; stereoizomeru ADMA) oraz wzrost stężenia NO w osoczu (5 mg/kg/dz; 

10 mg/kg/dz) i aktywności DDAH w nerce (10 mg/kg/dz). Ponadto, przewlekłe 

hamowanie u tych zwierząt aktywności DPP-IV sitagliptyną zmniejsza w mięśniu 

sercowym aktywność DDAH (5 mg/kg/dz), redukuje włóknienie okołonaczyniowe oraz 

normalizuje ekspresję immunohistochemiczną Smad2/3-P (5 mg/kg/dz i 10 mg/kg/dz).  

Wnioski: Antyfibrotyczny efekt eksenatydu (agonisty GLP-1R) i sitagliptyny 

(inhibitora DPP-IV) w mięśniu sercowym jest niezależny od ich wpływu na metabolizm 

ADMA w miokardium. Przeciwfibrotyczne działanie eksenatydu jest częściowo zależne 

od jego wpływu na katabolizm ADMA w systemowym układzie krążenia. Uzyskane 

wyniki potwierdzają kardioprotekcyjne działanie powyższych leków inkretynowych 

oraz sugerują terapeutyczne zastosowanie tych leków w zapobieganiu włóknienia 

mięśnia sercowego i rozwojowi niewydolności serca u pacjentów z MS. 


