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zapobiegania rczwoiowi opornoścl na insulinę

ABKADIUsz oRzEcHoWSKl

Katedra Nauk Fizjologicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW, ul, Nowoursynowska 159,02-787 Warszawa

OrzechowskiA.
Dietary plophylaxis as an altetnative method fot the prevention of the development of insulin tesistance

Summary

Insulin resistance is characterized by impaired glucose utilization in peripheral tissues (a key energetic
substrate) along with accelerated muscle protein degradation. Additionally, the antilipolytic effect of insulin
is exaggerated, which according to the theory termed "rolling snow ball effect" may lead to obesiĘ with
resultant harmful complications. Initially a sub-clinical stage of insulin resistance develops, which can be
detected only after additional laboratory tests such as the glucose tolerance test accompanied by the determi-
nation of plasma insulin. Postprandial hyperglycemia and hyperinsulinemia are determined as symptomatic
preliminary observations for the clinical form of insulin resistance, *,hich accompanies the so-called non-
insulin dependent diabetes mellitus (diabetes type 2). Much evidence indicates oxidative stress as a major
cause of insulin resistance, rvhereas contemporary dietary recommendations often lack reliable information
indicating the benefits of a considerable ińcreasó of antioxidants (vitamin C, E, a-lipoic acid) in the diet
of subjects belonging to the high-risk group for the development of insu|in resistance. Moreove6 dimińution
of caloric value of the diet by the reduction of fat content leads to a shortage in vitamin E and ,essential
polyunsaturated fatty acids (PUFA). Vitamin E is a crucial antioxidant of cell membranes, so its dietary deficit
causes irnpaired antioxidant defense with a higher incidence of resultant diabetic complications. On the other
hand, PUFA (a;-3 and ay6 - also antioxidants) acting as nutraceuticals are the most powerful activators
of antioxidant defenses mediated by the peroxisome prolil'erator-activated receptor gamma (PPAR-7) by in-
ducing therapeutic effects identical to those characteristic for a group of antidiabetic drugs called
thiazolidinediones, [t is generally known that the level of glutation (GSH), vitamin C and vitamin E is reduced
during diabetes. GSII deficit can be balanced by indirect supplementation with amino acids or its derivatives
(glutamine, cysteine or N-acetylcysteine) which are substrates for GSII synthesis. Good results could be ob-
tained by the e|evated concentration of dietary leucine that mimics the metabolic effect of insulin. rn conclu.
sion, it should be stressed that the composition of a diet to be recommended for feeding subjects that belong to
a high-risk group for insulin resistance and diabetes demands high antioxidant supplementation. The author
of this paper wishes to raise concern for the impońance of the verification of the common beliefs related to the
dietary management and prophylaxis of this disease.
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Termin ,,oporność na insulinę" (insulin resistance)
oznacza stan obnizonej wrażliwości tkanek na biolo-
glczne skutki działania insuliny (ryc. 1). Oporność
tkanki charakteryzuje m,in. zmniejszenie zależnego od
insuliny wykorzystania gluko4l jako głowne go żrodła
energii, a w mięśniach dodatkowo nasila się katabo-
lizm białek. W stanie oporności metaboliczne skutki
działania insuliny na komórki ulegają upośledzeniu
w roznym stopniu, co ma kolosalne znaczenle dlazro-
zumienia, z częgo wynika pogłębiający się charakter
zaburzenta. Stanom oporności na insulinę nie towa-
t zy szy na pr zykład zmn i ej s z eni e e fe ktu antyl ip o 1 ity c z -
nego zależnego od insuliny, co oznacza, że ltraciębiał-
ka mięśniowego towarzyszy nie tylko nie zmniejszo-
na, ale - zuwagi na hiperinsulinemię - narvet nasilo-

na lipo gene za (3 I). Zr o zumi ałe zatem wydaj e s i ę, skąd
pochodzi w stanach oporności większa skłonność do
tycia osobnikow dotkniętych tym zaburzeniem. Oty-
łość j est zresztą głownąprzry czyną powikłań opomoś-
ci i pogłębiania się zablrzenia (teoria,,śnieznej kuli"),
albowi em komórki thlszczow e (adip o cyty) wytw ar za-
jącytokiny prozapalne, w tym czynnik martwicy guza
alfa (TNF-a), ktory - jak to empirycznie udowodnio-
no - znosi lub obniza wrażliwość mięśni na insulinę
( 17). W pierwszej s.ubklinicznej fazie zablrzenla opor-
ność na insulinę można wykryć wyłącznie przez za-
stosowanie badań dodatkowych, takich jak test tole-
rancji na giukozę,połączony z oznaczaniem poziomu
insuliny. Po posiłku lub spozyciu glukozy zauważyć
mozna wówczas wydłużenie okresu hiperglikemii, któ-
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rej tow arzyszy hiperinsulinemia. Opisany stan j est ni e-
mal powszechnie wykrywany u osobników otyłych.
wskazuj ąc na p oten cj a7ny zw tęekpomiędzy otyło ścią
oporrrością na insulinę a ryzykiem zachorowania na
cukrzycę. W Stanach Zjednoczonych wydłuzony okres
klirensu glukozy z krwi obwodowej stwierdza się
u 30%o badanych ludzi. Obecnie daje się z duzym praw-
dopodobieństwem przewidzieć wystąpienie cukrzycy
jako powikłania oporności na insulinę na podstawie
testu tolerancji na glukozę, poziomu auto-przeciwciał
skierowanych przeciwko komórkom wysepek trzust-
ki oraz wskaznika masy ciała (body mass index), kto-
ry u ludzi oblicza się dzieląc wyrazonąw kilogramach
masę ciała przezwyrażony w metrach wzrost podnie-
siony do drugiej potęgi (idealny wskaźnik jestzbliżo-
ny wartością do 25) (27). Poposiłkowa hiperglikemia
i hiperinsulinemia sązatem często objawami zwiastu-
nowymi dla klinicznej postaci oporności, która mani-
fe stuj e s ię cukrzyc ą typu 2 - nlę insulino-zal ezną (non
insulin-dependent diabetes mellitus, NIDDM). W tej
postaci oporno ści część ni epo żądany ch następ stw za-
burzenia udaje się skorygowac poptzęz zastosowanie
lekow przeciwcukr zy cowy ch, daj ących rł. skutkach
efekt hipoglikemiczny, analogiczny do insuliny, ale
wywołany na innej drodze. Leki przeciwcukrzycowe
podzielono na kilka grup w zależności od mechaniz-
mu ich molekularnego działania, Niniejsze opracowa-
nie nie pozwa\a jednak na szczegołowe omówienie
zjawisk, jakie mają miejsce w komórkach pod wpły-
wem tych leków. Ich korzystne dzjŃanie zmnielszalą-
ce objawy oporności może być następstwem przeła-
mania opotności, jakąmożna zaobserwować wskutek
podwyzszeniapoziomu insuliny lub IGF-1 (insulin like
growth factor 1). Wiele przesłanek wskazuje jednak
równteż na inny, jak się wydaje, ważnlejszy aspekt ich
terapeuty cznego działania, mianowicie zdolno śc przy -
wracania równowagi oksydacyjno-redukcyjnej, np.
działanię taki e wyka zuj ą tiazolid in e di o ny ( th i az o l i di -
nediones). W trzeciej fazie zabvzenia stwierdza się
stopniowe zmniejszenie wrazliwości komórek beta
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wysepek wewnątrzwy dzielniczych trzustki. Po p o s ił-
ku lub obciązeniu glukozą (test tolerancji na glukozę)
obserwuje się, podobnie jak to wcześniej zaznaczono,
wydłuzeni e okre su hiperglikemii połączone Ęm r azem
ze zmniej szeni em natężenia odp owi edz i ins ul inowej .

O s ł ab i o n a re ak cj a w ew nątr zvry dzielntc za trzu s tki j e s t
symptomaty czna dla zj awisk a,,wy czelpania" komó-
rek beta. Mamy wówczas do czynieni a z początkowym
etapem cukrzycy typu 1 insulino-zależnej (insulin-
-dependent diabetes mellitus). W krótkim czasie od
wystąpienia tego zespołu objawow konrorki beta ule-
gajązanikowi i hiperglikemia stopniowo pogłębia się,
podobnie jak zjawisko oporności, ktorej rozmiary na-
rastają proporcjonalnie do stopnia hiperglikemii.

Z uw agl na złożony charakter zmianmetabolicznych
towarzyszących oporności na insulinę, od dawna sto-
sowane byĘ zabiegi dietetycznego korygowania za-
burzenta. Wszystkie dotychczasowe techniki z tego
zakresu cechuje raczej intuicyjne postępowanie, ukie-
runkowane na redukowanie objawów zaburzenia, Dla
przykładu, dietetyczne wskazania podkreślaj ą korzyś-
ci pĘnące ze zmnięjszenia kaloryczności dieĘ poprzez
zmniejszenie w niej udzjału tŁlszczow. Uzasadnione
jest to koniecznością zmniejszęnia nadwagt (w przy-
padkach otyłości), natomiast w odniesieniu do pacjen-
tow diabetyków podkreśla się fakt, że niskotłuszczo-
wa dieta zmniejsza ryzyko rozwoju kwasicy metabo-
licznej, wynikającej z nasilonej i niekompletnej oksy-
dacji kwasów tłuszczowych i kumulowania się ciał
ketonowych, takich jak: aceton, kwas beta-hydroksy-
masłowy i acetooctowy. Pomimo racjonalnych prze-
słanek Ieżących u podstaw takich zaleceń dietetycz-
nych, pokarm nlbożony w tłuszcze zaw7ęTa jednak
mniej witamin lipofilnych, takich jak: witamina E, A
lub D., jest ponadto ubogi w niezbędne nienasycone
kwasy tłuszczowe §NKT). Witamina E (w mniej szym
stopniu takze witamina A) jest kluczowym przecirr,-
utleniaczem błon komórkowych;jej niedobor w diecie
powoduje osłabienie obrony antyoksydacyjnej, a więc
podwyższa ryzyko powikłań cukrzycowych. Dodatko-
wo zaleca się w diecie zwiększenię udziaŁu włókna
pokarmowego kosztem łatwo strawnych węglowoda-
nów, uzasadniając to zmniejszeniem zakresu wahań
poziomu glukozy po posiłku (przez analogię do lu-
dzi), chociaz wiadomo, że l kotów podobnie jak
u zwierząt przeżllwających - głównym zrodłem glu-
kozy jest glukoneogeneza wątrobowa a nie glukoza
wchłaniana z przewodu pokarmowego.

Według raportu Swiatowej Organlzacji Zdrowia,
popartej raportem LINESCO, zachorowalnośc na cu-
krzycę typu 2 wzrośnie z 60ń w końcu lat dziewięć-
dziesiątych do l0oń pod koniec pierwszej dekady no-
wego milenium (dotknie 30C mln ludzi). Zagrożente
dotyczy w równym stopniu populacji ludzkiej w kra-
jach zachodnich, jak i rozwijających się. Prognozy te
opafte są na retrospektywnej analizje narastanialicz-
by rozpoznanych przypadkow opomości na insulinę.
Podobne wnioski nasuwają sięz ana7tzy wyników ze-
branych zbadańpsów i kotow, pac.jentów klinik \Ą,ete-
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rynaryjnych. Moze to sugerować istnienie wspólnego,
p o dob ne go lub i d entyc zne go c zy nnlka(ow) pr zy czy -
nowego indukującego oporność na insulinę. Liczne
dane eksperymentalne nasuwają przypuszczenie, że
czynnikami tymi lub jednymi z czynników o kluczo-
Wmznaczeniu są: Ęb Ęcia(ograniczenie ruchu) oraz
dieta (deficyt przeciwutleniaczy). Pierwszy z wymie-
nionych ma zasadniczę znaczęnie, ponieważw czasie
wysiłku ftzy cznego wykorzystanie glukozy w zr asta
w organizmie (mięśniach) w sposób ntezależny od in-
suliny, ponadto tylko pracujące mięśnie zapewntają
właściwy p rzebie gredysĘbucj i i wykorzystan i a ener-
gii zgromadzonej w tkance tłuszczowej. Dodatkowo,
wysiłek ftzy czny powoduj e zwiększeni e wrazliwo ś c i
tkanek na insulinę, jest zatem czynnikiem zapoblega-
jącym oporności na insulinę. Drugi z wymienionych
czynników (przeciwutleniacze) zasługuje na uwagę
z dwóch powodów Po pierwsze, ze względu na łat-
wość, z jakąprzeciwutleniacze zastosowane w diecie
mo gĘby przypuszczalnie zap ew nić zab ezpieczenie
przed utratą zdrowia, Po drugie, fakt, żę pracujące
mięśnie są głównym żrodłem powiększania pojem-
ności antyoksydacyjnej ustroju (tzw. paradoks atlety)
sugeruj e, że dietoprofi laktyka moze stanowić skutecz-
ną alternatywę dla pożądanych skutków oddziaĘwa-
nia na or ganizm wysiłku ftzy cznego.

Co zatęmwiadomo obecnie o przy czynach rozwoju
oporności na insulinę i zjawiskach towarzyszących
temu zaburzentu? Jakie powinny być ogólne zasady,
według ktorych należy ustalać skład dawki pokarmo-
wej i jakie zalęcenia dietetyczne stosować? W niniej-
szym opracowaniu przedstawiono współczesny obraz
tego zaburzenia, opaĄ na wynikach uzyskanychzba-
dań podstawowych i klinicznych.

Współczesny wizerunek rozwoju opomości na in-
sulinę jako czynnika predysponującego i zwiastuno-
wego dla cukrzycy nie nasuw a żadny ch wąĘliwości,
że czynnlkiem sprawczym sąwolne rodniki i reaktyw-
ne formy tlenu (RFT), azotu (RFA) lub chloru (RFC)
(reactive oxygen, nitrogen or chloride species, ROA{/CS),
zktórych wolne rodniki mogą powstawać. Obszerna
dokumentacja naukowa odsłania sprawczą rolę zabu-
rzeń stanu redox w patogenezie chorób układowych,
w tym oporności na insulinę, otyłości i cukrzycy (28).
W wymi eni onych pr zy p adkach op i s ano znaczne up o -
śledzenie sprawności układów antyoksydacyjnych
( 1 8). Dodatkowo stany zwiększonej oksydacj i i zmniej-
szonej pojemności antyoksydacyjnej stwierdzono
w grupach wysokiego ryzykaw stanach poprzedzają-
cych wystąpienie obj awów klinicznych wymienione-
go schorzenia. Jak się sądzi, moze to wskazywać na
i s tni eni e nv tązku pr zy cĄrnow o- skutkowe go p omi ędzy
obnizeniem skutecznoś ct dziŃania obrony antyoksy-
dacyjnej a cor az ltczntejszymi uszkodzeniami komó-
rek. Uszko dzenia te są następstwem stresu oksydacyj -
nego, Jakzatemdochodzi do wystąpienia stresu oksy-
dacyjnego i jaki ma to związekz opornościąna insuli-
nę? W środowisku wewnątrzkomórkowym, w warun-
kach prawidłowych stwierdza się przewagę procesów

redukcyjnych (ciągłe wytw arzanie zredukowanych
nukleotydow, np.NADPH lub FADH jako źródeł elek-
tronów do pro ce s ów redukcj i, j e st naj b ard ziej znanym
wskaznikiem zywotności komórek) i o graniczon e przę-
strzennie procesy oksydacyj ne (centra zelazowo- siar-
kowe, flawony, chinony, hem) niezbędne do aktywa-
cji lub inaktywacji białek sygnałowych i czynników
transkrypcyjnych np. u kręgowców ASKI (apoptosis
signal-regulating kinase 1), czynnik transkrypcyjny HIF
(hypoxia-inducible factor 1), natomiast u bakterii -
czynników transkrypcyjnych SoxR (superoxide re-
sponse protein), FNR (fumarate nitrate reduction) lub
OxyR (oxygen response protein) (4,7). Naruszenie tej,
jak się przyjmuj e, delikatnej równowagi zachodzi ciry-
le, ale przeciwutlenlaczę (m.in. witamina E, witami-
na C, kwas a-liponowy (alpha lipoic acid - thioctic
acid, jeden ztiokwasów), glutation (GSH), ubichinon,
karotenoidy, cerulopazmina, ferrytyna), układy enzy -
mów antyoksydacyjnych i kofaktorow reakcji ,,Ędsze-
nia" lub ,,zmiatania" wolnych rodnikow i reakĘwnych
form tlenu (RF T) zap obie gają naruszeniu home o stazy
oksydacyjno-redukcyjnej (9) Otóż w następstwie sy-
tuacj i, podczas której poj emność antyoksydacyjnych
układów kompens acyj nych zo stanie pr zekc o czona, t oz-
wija się stres oksydacyjny. Jest to złożony stan cha-
r aktery zujący s i ę przede ws zystkim utleni aniem i wy-
nikaj ącym stąd u s zko d zęnlęm w ażny ch dla Ę cta czą-
steczek lipidow, białek i kwasów nukleinowychzpo-
wodu defi cytu,,bezpiecznych" donatorów elektronów,
jakimi są przeciwutlęntaczę. W komórce witamina E
pozostaje głównym reduktorem w obrębie fazy Iipi-
dowej błon komórkowych, podczas gdy witamina C
spełnia rolę głownego przeciwutleniacza pĘnów ustro-
jowych orazfazy cytosolowej (wodnej) komorki. Utlę-
niona witamina E (rodnik tokoferoksylowy) jest szyb-
ko redukowanaprzez witaminę C, a utleniona forma
witaminy C (semiaskorbinian) - równie szybko redu-
kowana przez GSH i/lub kwas dihydrolipono!\ry do for-
my zredukowanej. Powstający w reakcji utleniania
disulf,rd glutationu (GSSG) może zostaó z komórki
usunięĘ ptzez transferazę glutationową albo zredu-
kowany z ldziałęm NADPH przez reduktazę GSH,
podobnie jak kwas a-liponowy (forma utleniona) jest
redukowan y z udziałem NADPH przęz dehydro gena-
zę amidu kwasua-liponowego do kwasu dihydrolipo-
nowego. Ostatni etap przywr acanta komórce stanu re-
dox jest więc uzależniony od podazy zredukowanych
nukleotydów, których ilość jest ściśle uzalezniona od
natężenia oddychania komórkowego (ryc. 2). Cechą
charakterys Ę cznąi v,ryr óżniaj ącą wymi enione prze c iw-
utleniacze jest mozliwość ciągłego odtwarzania ich
właściwości przeciwutleniających w przemianach, któ-
re mają charakter cykliczny.

W oparciu o przedstawione argumenty uzasadnio-
ne wydaje się zastosowanie przeciwutleniaczy jako
czynników zapobiega,,ł, czy ch, a także terapeutyczrrych
w odniesieniu do ludzi i zwietzątzagrożonych wystą-
pieniem oporności na insulinę na tle oĘłości lub cu-
I<rzycy. Wybór przeciwutleniaczy nie moze być przy-
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Lańcuch reakcji redox

Witamina E Witamina E.

Witamina G. Witamina G

2GSH Iub kwas dihydloliponowy GSSG lub kwas a-liponowyV

-

1{AD(P) NAD(P)H

0ddychanie komó*owe

Ryc. 2, Kaskada reakcji oksydacji i redukcji z udzialem głów-
nych przeciwutleniaczy pierwszej linii obron_l, antyoksyda-
cyjnej (RFT - reaktywne formy tlenu, RFA - reaktvwne for-
my,azotu)

p adkowy. Wyniki b adah przeprowad zony ch na zw ię -
rzętach i obserwacj e zębranę w pracach klinicznych
sugeruj ą że naj skute czniejsze działantę wykazuj ą wi-
taminy C i E, albowiem wymienione przeciwutlenia-
c ze wykazują s ynergizm działania, ktory j e st skutki em
wzajemnego ,,współdziałania w pierwszej linii" obro-
ny antyoksydacyjnej (5). Witamina E pozostaje głów-
nym reduktorem w obrębie fazy lipidowej błon ko-
mórkowych, podczas gdy witamina C spełnia rolę
głó wne g o prz e c iwutl e niac za płynów ustroj o w y ch or az
fazy cytosolowej komorki. Korzystne dziŃanie wymie-
nionych witamin opisywano od szeregu lat ( 15). Kwę-
stiązasadnicząpozostaje, jak się jednak wydaje, usta-
lenie dawek, które miałyby wykazywaó działanie za-
pobiegawcze lub lecznicze.Fakt,że zdrowe psy i ko§
należądo zwterząt, które nie wymagają suplementacji
pokarmowej witaminą C, jest w tym przypadkllbez
znaczenia, albowiem w warunkach stresu oksydacyj-
nego organizm nie jest w stanie pokryc zwiększonego
zap otrzeb owan i a na prze c iwutleniacze, i ch ni e dob or
jest bowiem często pierwotną przyczyn% a nie skut-
kiem zaburzenia (29). Liczne doniesienia i badania
własne autora wskazująponadto na kluczowąrolę gli-
kokortyko steroidów w pato genezie stresu oksydacyj -
nego i podwyzszone zapotrzebowanie na przeciwutle-
niacze w sytuacjach, którym towarzyszy hiperadreno-
kortycyzm (1,23). Jak zatem ocenić potrzeby i jakie
zasto s ować dawki prze c iwutle niaczy, aby przywt ó cić
zachwianą równowagę prooksydacyjno-antyoksyda-
cyjną lub zapobiec jej utracie? Czułym wskaznikiem
stanu obrony antyoksydacyjnej jest określenie stęże-
nia GSH, witaminy C iwitaminy E (25,26). Więk-
szość prac .badawczych i.klinicznych potwierdziła
zmniejszenie poziomu tych przeciwutleniaczy w or-
gantzmachludzi i zwterząt dotkniętych cukrzycą (19).
Jeśli wiadomo,że poziom GSH, witaminy C i witami-
ny E podczas cukrzycy ulega obnizeniu, to wydaje się,
że aby zahamować pogłębiająca się oporność na insu-
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linę wystarczy powstający niedobór uzupełnić (14).
Deficyt GSH daje się uzupełnić na drodze pośredniej
przez suplementację aminokwasami lub ich pochod-
nymi, niezbędnymi do syntezy tego tripeptydu (L-7-
-glutamylo-L-cysteinylo-glicyna) . Bar dzo dobre rcntl-
taty przy nio sła sup lementacj a pokarmowa glutaminą
i cysteiną (I1). Z uzyciem wymienionych aminokwa-
sow udało się całkowicie zahamować postępującąka-
cheksję w stanach krytycznych, które charakteryzuje
dramatyczne obnizenie wrażliwości na insulinę, a co
za Ęm idzie - zni e s i eni e hamowani a pr zez tnsulinę pro -
cesów proteoliĘcznych prowa dzącychdo rozpadu bia-
łek mięśniowych. Znacznie mniej danych, aczko lwiek
równiez pozytywnych pod względem skuteczności
dziŃania, pochodzi z obserwacj i zebranych z przypad-
ków poddanych leczeniu wysokimi dawkami witamin
C i E (30, 35). Z uwagi na stwierdzany deficyt prze-
ciwutleniaczy,wydaje się, ze w przypadku osobników
chorych wyższe dawki powinny wywrzęc korzystniej -
sze działanie. Pomimo teoretycznych przesłanek brak
jednak obecnie danych naukowych pozwalających
potwierdzi c Iub zaprzeczy c tym przypuszczeniom.
Wydaje się więc, ze w nadchodzącej przyszłości było-
by ze w szec h m i ar p o ży te c zne u stal eni e najvry ższy ch,
dobrze tolerowanych dawek witaminy C i witaminy E
obecnych w pokarmi e. Wyznaczenie danych referen-
cyjnych spozycia witaminy C i E w zależności od sta-
nu zdrowia oraz poziomuwitamin C i E w organizmie,
mogłoby znacznie przyspieszyć wprowadzenie,,mega"
dawek witamin C i E do praktyki dietetycznej w sze-
roko rozumianej dietoprofilaktyce oporności na insu-
linę. Równie obiecujące są wyniki obserwacj t zebra-
nych z doświadczeń przeprowadzonych w celu zba-
dania czy ,,hartowanie" (preconditioning) z lżyciem
przeciwutleniaczy może zapobiec niepożądanym skut-
kom działania wolnych rodników powodujących !\ry-
stąpienie opomości na insulinę. W badaniach in vitro
ochronne działanie na komórki mięśniowe wykazały
witamina C i N-acetylocysteina zastosowane 24 go-
dziny przed uzyciem różnych donatorów RFT/RFA
(2 4) . B ar dzo obiecuj ąc e s ą równ i ez mozl iwo ś ci zasto -
sowania w dietoprofilaktyce niezbędnych nienasyco-
nych kwasów tłuszczowych (NNKT) o1-3 (n-3) i a-6
("-6), W doświadczeniu przeprowadzonym na szczu-
rach,,hartowanie" zw ier ząt pr zęz zasto s owanie w die -
cie indywidualnie: kapsułek z kwasem eikozapen-
taenowym (EPA, 20:5 a-3) i dokozaheksaenowym
(DHA, 22:6 a-3), zatężonego oleju z ryb o wysokiej
zawartości kwasow eikozapentaenowego i dokozahek-
saenowego, oleju zogoręcznika (borage oil) bogatego
w kwas linolowy (LA, 18:2 a-6) i kwas 7-linolenowy
(GLA, 18:3 a1-6) lub oleju z arasko (ang. arasco oil),
ktory zawieraduże ilości kwasu arachidonowego (AA,
20:4 a-6) zapobiegło rozwojowi cuI<rzycy wywołanej
doświadcza|nie przez dootrzewnowe iniekcj e alloksa-
nu (20). Wcześniej donoszono o korzystnym antydia-
betogennym działantu skoniugowanego kwasu lino-
lowego (CLA I8:2 a-6),który znosił opomość na insu-
linę, poprawiając tolerancję na glukozę (12). Badania
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Ryc. 3. Schemat ilustrujący mechanizm działania tiazolidine-
dionów i NNKT na komórkę

molekularne ujawniĘ żę CLApodobnie jak inne wie-
lonienasycone kwasy tłuszczowe ar3 i ay6 są endo-
gennymi ligandami d|a czynnika transkrypcyjnego
PPAR-7 (peroxisome proliferator-activated receptor-
- gamma), dl a którego farmakolo g icznymi li gandami
są leki przeciwcukrzycowę z grupy tiazolidinedionów,
takich jak np. troglitazon lub pioglitazon (21) (ryc. 3).
Troglitazon wykazuje ponadto właściwości przeciw-
utleniające (10). Nalezy zwrócic uwagę na fakt, że
wpływ na wątrobę inne go czynnika transkrypcyj ne go,
należącego do tej samej rodziny i mającego podobną
nazw ę, tzw. PPAR-a (peroxisome proliferator-acti-
vated receptor-alpha), wydaje się w zasadniczy spo-
sob rozny w skutkach od PPAR-7, albowiem zwyjąt-
kiem dysmutazy ponadtleŃowej 1 (SOD-1) (13) jego
aktywacja prowadzi do osłabienia obrony oksydacyj-
nej komórek miąższu wątroby oraz następczel hepa-
tomegalii i nowotworzenta tego narządu (22), U my-
szy ffansgenicmych nokaut genu kodującego PPAR-a
redukował oporność na insulinę nasuwając podejrze-
nie, że aktywność PPAR-a może odgrywać rolę w ge-
nezie opomości (32). W przeciwieństwie do PPAR-a,
PPAR-7 wykazuj e wi e 1 oki erunk ow e działani e aktywu-
j ąc e proc esy transkrypcj i czynnikow p odwyzszaj ących
pojemność antyoksydacyjną komórek (2), Ponadto
PPAR-7 na drodze zmianzainicjowanych wskutek mo-
dyfikacj i na poziomi e transkrypcyj nym i translacyj nym
zwiększa aktywność metaboliczną enąmów odpowia-
daj ących za lep sze wykorzy stani e glukozy pr zez mię-
śnie oraz pobudza lipogenezę w tkance tłuszczowej
(34). W konsekwencji zaobserwować mozna korzyst-
ne antydiabetogenne dzińanie ligandow PPAR-7 na or-
ganizm (21). Innym waznym targetem transkrypcyj-
nym w komorkach tłuszczowych, który podlega represji
pod wpływem PPAR7 jest enzym 1l-B-dehydrogęnaza
hydroksysteroidowa. Pod wp§rvem PPAR7 nie docho-
dzi do ptzekształcenia nieaktywnego kortyzonu w
metabolicznie aktywny kortyzol, co wyjaśnia prawdo-
p o dobny mechanizm zno szęnua pr zęz li gandy PPAR-
7 oporności na insulinę zależnej od glikokortykoste-
roidów (3). Ten rodzaj oporności na insulinę związa-

ny jest z oĘłością trzewną która rozwija się w następ-
stwie hiperadrenokorty cy zmu (8). Ostatnie badania
wskazująrówniez, ze PPAR-7 jest odpowiedzialny za
zainicj ow ani e pro c e s ów ró zni c o wani a fibrob l astów w
adipocyty (komorki tłuszczowe) oraz transdyferencj a-
cj ę komórek, np. przek sztŃcantę się komórek mięśnio-
wych w adipo cyĘ które charakt ery ruj e vły ż-sza wr ń-
liwość na insulinę (16). ReasumującnaleĘ stwierdzić,
ze ochronne działanie niezbędnych kwasów tŁaszczo-
wych w odniesieniu do cukrzycy i zwtązanej z nią
op o rno ś c i na insul inę j e st skutki e m dziaŁania pr ze ciw -
utl eniaj ąc e go (działani e b ezp o śre dnte) or az fenome -

nu farmakolo giczne go (działanie po średni e). DodaF
kowo, NNKT z grupy ar3 wykazujądziałanle ptze-
ciwzapalne, pobudzaj ą bowiem syntezę eikozanoidów
pr zeciw zapalnych (pro staglandyna PGI, PGE 

l ) i hamu-
ją uwalnianie cytokin zapalnych, takich jak TNF-a,
Ll-B czy interferony przęzkomorki układu immuno-
logicznego. Pamiętaó jednak należy, że istnieją rów-
niez dane o hamującym wpĘwie deficytu NNKT na
rozwój eksperymentalnej cukzycy (36). Z uwagi na
prz e ds tawi one p owyz ej me chanizmy o ddziaŁw ania na
komorki wymienione wcześniej NNKT bez wahania
można określić mianem nutraceutyków, czylt odzyw-
czych składnikow pokarmu o właściwościach leczni-
czych. Podobne właściwości mogąmieó inne substan-
cje o właściwościach przeciwutleniających, ktorych
skutki działanta na drodze pokarmowej nie zostały
jeszcze zbadane l szczegóŁowo opisane, Na uwagę
zasfu guj e kwas a -liponowy, przede wszystkim zaś fot
ma zredukowana (kwas dihydroliponowy), albo- wiem
jako czynnik endogenny jest silniejszym przeciwutle-
niaczem od G S H, p otencj ał re dukcyj ny kwasu a - lip o -

nowego jest bowiem Wższry od GSH. W warunkach
pr zew agi pro ce s ów utleni ani a kwas a -lip onowy może
się okazać czynnikiem limitującym skuteczność obro-
ny anĘoksydacyjnej. Ponadto, od niedawna wiadomo,
ze kwas a-liponowy stymuluje dokomórkowy trans-
port glukozy zudziałem transportera GLUT4, naśla-
duje zatem metaboliczny efekt insuliny (6), Wychwy-
tywanie glukozy pobudzane przez kwas a-liponowy
w komórkach odbywa się kosztem transportera
GLUTl, którego aktywność ulega nasileniu w stanach
oporności na insulinę, np. pod wpĘwem cytokin pro-
zapa|ny ch (TNF-a, IL-I B, IFN-y) ( 1 7).

W podsumowaniu należy stwierdzić, że skład diety
pr zezllaczonej do o chrony pr zed op orno ś cią na insuli-
nę i cukrzycąmusi w pierwszymrzędzie uwzględniac
fakt, że w wymienionych grupach ryzyka występuje
wy s oki e zap otr zeb ow ani e or ganizmu n a prz e c iwutl e -
niacze. Redukcja zawartości tŁuszczuw pokarmie prze-
znaczonym dla diabetyków często powoduje zmniej-
szenie ilości witaminy E i A dostępnej w diecie. Dieta
takapowinnazapewniać nie tylko wyrównanie, ale tak-
ze dodatkową suplementację witaminą E. Prace ba-
dawcze ptzęprowadzone na zwierzętach z opornością
na insulinę wywołaną eksperymentalnie z lżyciem
glikokortykosteroidów dowiodĘ ze witamina E sku-
tęcznię zapobiega wystąpieniu tego zaburzenia. Ponad-



to, zuwagina dużę natęzenie glukonoegenezy wątro-
bowej w organizmie kota lub psa, wazniejsze od ro-
dzaju cukrów i ich strawności wydaje się zwrócenie
baczniejszej uwagi na skład i ilość aminokwasów,
w szcze góln o ś c i wyk a zuj ący ch działanie na ś l aduj ąc e
insulinę. Na pierwszym miejscu wymienić nalezy leu-
cynę. Jest to jedyny znany aminokwas, który jak to
udowodniono w licznych pracach opublikowanych
w ostatnim dwudziestoleciu, moduĘe aktywność me-
taboliczną i transkrypcyj nączynntkow odpowi edzial-
ny ch za ploce sy anaboliczne. Le ucyna, podobnie j ak
insulina, hamuje proces proteolizy, ograniczawięc ty-
pową dla cukrzycy utratę białek mięśniowych, zmniej-
s za p onadto p o daż sub stratow glukono e o g enzy, hamu-
jąc w ten sposób wytwarzanie glukozy, ktorej wyko-
rzystanie w warunkach oporności na insulinę jest prze-
ciez upośledzone. Inne aminokwasy, które zasługują
rra uwzględnienie w ilościach większych od dotych-
czas zalecanych, to: glutamina i cysteina oraz jĄ po-
chodna N-acetylocysteina, najlepsze substraty do syn-
tezy GSH, którego poziom jest w stanach oporności
obnizony. Odrębnym zagadnieniem, które częka na
wyjaśnienie, jest kwestia dawek przeciwutleniaczy
i ich substratów, jakie należałobyrekomendować. Dane
na ten temat są skąpe lub ich brakuje, co wskazuje na
pilną potrzebę przeprowadzenia intensywnych badań
zywieniowych z tego zakresu.
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