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potencjał nefroprotekcyjny doustnych leków 
przeciwcukrzycowych

Jak dotąd leczenie nefropatii cukrzycowej opiera się na leczeniu cukrzycy 
i typowym dla każdego schorzenia kłębuszkowego postępowaniu nefroprotek-
cyjnym, obejmującym m.in. blokadę układu renina-angiotensyna-aldosteron. 
Mimo dowodów na redukcję ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych, wyniki 
badań klinicznych nie wskazują na niezależny od wpływu na glikemię efekt ne-
froprotekcyjny metforminy. Nadziei na przełom w zapobieganiu i leczeniu cu-
krzycowej choroby nerek upatruje się w lekach inkretynowych i inhibitorach 
kotransportera sodowo-glukozowego. Chociaż niedawne doniesienia dotyczą-
ce skuteczności klinicznej analogów glp-1 i inhibitorów SglT2 w tym aspek-
cie są obiecujące, uderza rozbieżność między korzystnymi efektami nerkowy-
mi leków przeciwcukrzycowych obserwowanymi w badaniach podstawowych 
a ich brakiem (metformina, większość inhibitorów dpp-4) lub mniejszym niż 
spodziewany wymiarem w próbach klinicznych. Receptą na te niepowodzenia 
mogłoby być uzupełnienie weryfikacji klinicznej leków o badania w grupach pa-
cjentów, u których stwierdza się największego stopnia zaburzenia procesów na 
które leki te oddziałują korzystnie w badaniach podstawowych. efektem tego 
mogłoby być indywidualizowane, a przez to skuteczniejsze zapobieganie i le-
czenie nefropatii cukrzycowej w oparciu o bogaty zbiór już dostępnych leków.

(NeFRol. dIAl. pol. 2016, 20, 265-268)

Nephroprotective potential of oral hypoglycemic 
agents

Treatment of diabetic nephropathy relies on the control of glycemia and 
typical nephroprotective measures, applicable in every glomerular disease and 
most notably involving blockade of the renin-angiotensin-aldosterone system. 
despite proven reduction of cardiovascular risk with metformin, clinical trials 
do not confirm a nephroprotective effect of this drug above its hypoglycemic 
action. Hopes for a breakthrough in the prevention and treatment of diabetic 
kidney disease are currently set on incretin-based therapies and inhibitors of 
sodium-glucose cotransporter. However, although recent reports of clinical ef-
ficiency of glp-1 receptor agonists and SglT2 inhibitors in this matter are 
encouraging, a striking discrepancy exists between renal benefits with the use 
of oral hypoglycemic agents in basic research on one hand, and no such ef-
fect (metformin, most dpp-4 inhibitors) or its less than expected magnitude 
in clinical trials on the other. A remedy might lie in the extension of clinical 
trials with studies in groups of patients that show greatest degrees of disor-
ders that these drugs counteract in experimental studies. This might result in 
an individualized and thus more efficient prevention and treatment of diabetic 
nephropathy based upon a wide array of already available drugs. 

(NepRol. dIAl. pol. 2016, 20, 265-268)

Nefropatia cukrzycowa jest następ-
stwem licznych, wzajemnie powiązanych 
i nasilających się zaburzeń na poziomie 
molekularnym. Pod wpływem długotrwa-
łego zwiększonego katabolizmu glukozy 
w komórkach nerek, a także oddziaływania 
produktów glikacji białek na swoiste re-
ceptory (RAGE), dochodzi do pobudzenia 
ekspresji substancji o działaniu parakryn-
nym zwiększających ciśnienie w kapilarach 
kłębuszka (renina, angiotensyna II, endo-
telina-1), zwiększonej generacji wolnych 
rodników tlenowych, nasilenia ekspresji cy-
tokin prozapalnych i adhezyn oraz wzmo-
żonej ekspresji czynników wzrostowych 
(TGFβ, CTGF, VEGF), co ostatecznie pro-
wadzi do włóknienia nerek [1]. Ostatnie lata 
przynoszą poznanie określonych odchyleń 
na szlakach tych procesów patofizjologicz-

nych, również w zakresie kontroli epigene-
tycznej ekspresji kluczowych białek (m.in. 
rola mikroRNA) [2]. Pomimo tego przyrostu 
wiedzy, jak dotąd nie dysponujemy żadny-
mi nowymi metodami zapobiegania i lecze-
nia nefropatii cukrzycowej. 

Badania bezpośredniego oddziaływa-
nia na nerki „starszych” doustnych leków 
hipoglikemizujących – pochodnych sulfo-
nylomocznika i tiazolidynodionu, czy też 
akarbozy, były nieliczne i ograniczały się 
bądź do obszaru doświadczalnego, bądź 
dotyczyły małych grup pacjentów, lub też 
leki te stosowano porównawczo do met-
forminy. Wyniki tych badań, co ukazują też 
omówienia w dalszej części tekstu, nie były 
jednoznaczne [3] i, mimo że efekty nerko-
we tych leków nie zostały wystarczająco 
wyjaśnione (biorąc zwłaszcza pod uwagę 
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wielość i różnorodność pochodnych sulfo-
nylomocznika), nie są one obecnie przed-
miotem szczególnego zainteresowania 
badaczy. Nadziei na przełom upatruje się 
raczej w nowych lekach przeciwcukrzyco-
wych – lekach inkretynowych i inhibitorach 
kotransportera sodowo-glukozowego. Na-
tomiast wykazanie redukcji ryzyka serco-
wo-naczyniowego pod wpływem leczenia 
metforminą, które postawiło ten lek na 
pierwszym miejscu wśród leków przeciw-
cukrzycowych, nakazuje postawić pytanie 
również o jego potencjał nefroprotekcyjny.

Badania doświadczalne dowodzą, 
że metformina hamuje procesy odpowie-
dzialne za rozwój powikłań naczyniowych 
cukrzycy: zmniejsza generację wolnych 
rodników tlenowych [4], redukuje ekspre-
sję cytokin prozapalnych [5] i obniża ak-
tywność angiotensyny II [6]. Skutkiem tego 
oddziaływania jest poprawa funkcji śród-
błonka [7], redukcja narządowych uszko-
dzeń niedokrwienno-reperfuzyjnych [8] 
i hamowanie rozwoju miażdżycy [9]. Biorąc 
pod uwagę patogenezę nefropatii cukrzy-
cowej, należałoby się spodziewać również 
korzystnego wpływu metforminy na jej wy-
stąpienie lub dynamikę. Tymczasem bada-
nia kliniczne tego zagadnienia są nieliczne 
i rozczarowujące.

W badaniu UKPDS chorych z nowo 
rozpoznaną cukrzycą leczono przez ~10 
lat dietą, metforminą, chloropropamidem, 
glibenklamidem lub insuliną (grupy po ok. 
300-400 chorych), a następnie obserwo-
wano przez kolejne 10 lat bez interwencji 
w leczenie. Chorzy leczeni w okresie pierw-
szych 10 lat metforminą mieli mniejsze ry-
zyko zawału serca i zgonu, ale metformina 
nie zmniejszała ryzyka powikłań mikrona-
czyniowych, zdefiniowanych jako wylew do 
ciała szklistego oka lub zabieg fotokoagu-
lacji siatkówki lub wystąpienie niewydolno-
ści nerek. Lek nie wpływał też na wielkość 
albuminurii [10]. W innym dużym badaniu, 
w którym 7-letnią obserwacją retrospek-
tywną objęto 13 tys. pacjentów amerykań-
skich szpitali wojskowych (u których włą-
czono jako pierwszy lek hipoglikemizujący 
metforminę, pochodną sulfonylomocznika 
lub oba rodzaje leków) wykazano wpraw-
dzie, że monoterapia metforminą zmniej-
sza o 18% ryzyko wystąpienia 25% spadku 
eGFR lub schyłkowej niewydolności nerek 
lub zgonu, ale efekt ten tracił istotność sta-
tystyczną gdy oceniano tylko pogorszenie 
funkcji nerek z pominięciem zgonów [11]. 
Co ciekawe korzyści ze stosowania metfor-
miny nie występowały przy równoczesnym 
leczeniu pochodną sulfonylomocznika.

Wyniki dwóch badań interwencyjnych 
z 2011 i 2016 r. również negują szczególny 
efekt nefroprotekcyjny metforminy. W ba-
daniu ADOPT, 4500 chorych z cukrzycą od 
<3 lat, bez istotnego upośledzenia funkcji 
wydalniczej nerek, leczono przez 4 lata 
rosiglitazonem, metforminą lub glibury-
dem. Nie odnotowano różnic między tymi 
grupami chorych pod względem częstości 
wystąpienia lub regresji mikroalbuminurii, 
natomiast chorych leczonych metforminą 
charakteryzował wręcz wzrost wielkości 
albuminurii w porównaniu z rosiglitazonem 
i gliburydem, oraz nieco niższy poziom 

eGFR na końcu badania w stosunku do gli-
tazonu (różnica o 3,7 ml/min) [12]. Z kolei, 
w niedawno opublikowanym wieloośrod-
kowym badaniu przeprowadzonym w Chi-
nach, po niecałym roku od rozpoczęcia 
leczenia chorych z nowo rozpoznaną cu-
krzycą t.2 metforminą lub akarbozą w sub-
maksymalnych dawkach (grupy po 382 
chorych), odnotowano większą redukcję 
albuminurii u chorych leczonych akarbozą 
przy porównywalnym wyrównaniu metabo-
licznym cukrzycy. Autorzy wiązali działanie 
nefroprotekcyjne akarbozy z obserwowa-
nym w jej przypadku spadkiem stężenia 
triglicerydów w surowicy [13].

Reasumując, wyniki badań klinicznych 
nie potwierdzają niezależnego od kontroli 
glikemii wpływu metforminy na rozwój ne-
fropatii cukrzycowej, co nie zmienia faktu, 
że lek ten powinien być uniwersalnie stoso-
wany z uwagi na redukcję powikłań makro-
naczyniowych. W badaniu autorów francu-
skich, na którym m.in. opierają się aktualne 
rozszerzone zalecenia stosowania metfor-
miny w przewlekłej chorobie nerek, objęto 
2-letnią obserwacją niemal 20 tys. chorych 
z objawową miażdżycą w przebiegu cukrzy-
cy t.2 z 44 krajów, z czego ok. 1/3 chorych 
była leczona metforminą [14]. Śmiertelność 
w tej grupie była mniejsza o ~25%, aczkol-
wiek za efekt ten odpowiadała podgrupa 
niemal 5 tys. chorych z eGFR 30-60 ml/min, 
u których metformina redukowała ryzyko 
zgonu o 34%, podczas gdy w grupie >10 
tys. chorych z eGFR ≥60ml/min stosowanie 
tego leku nie wpływało istotnie statystycznie 
na przeżycie. Wyniki te pośrednio wskazu-
ją na większe korzyści ze stosowania met-
forminy w nefropatii późnej, już powikłanej 
niewydolnością nerek i większym ryzykiem 
powikłań makronaczyniowych.

Wpływ inhibitorów dipeptydylopepty-
dazy 4 (DPP-4) na nerki sugerują badania 
doświadczalne, w których wykazano eks-
presję zarówno receptora GLP-1 (GLP-
-1R) jak i DPP-4 w komórkach kłębuszka 
nerkowego i kanalika proksymalnego [15]. 
Należy również pamiętać, że DPP-4 roz-
kłada nie tylko hormony inkretynowe, ale 
także cytokiny i czynniki wzrostowe [16], 
co implikuje szersze spektrum działania 
inhibitorów tego enzymu w porównaniu 
z analogami GLP-1. Spojrzenie na inhibi-
tory DPP-4 w kontekście nefroprotekcji jest 
też naturalną konsekwencją niedawnych 
doniesień o korzystnym wpływie na prze-
bieg nefropatii liraglutydu [17]. 

Na nerkowy efekt przeciwzapalny 
i antyapoptotyczny gliptyn wskazuje ba-
danie autorów portugalskich. U szczurów 
z cukrzycą na tle mutacji genu receptora 
leptyny, podawanie sitagliptyny przez 6 ty-
godni, obok poprawy w obrazie histologicz-
nym nerek, zmniejszało w tkance nerkowej 
ekspresję cytokin zapalnych (TNFα, trend 
dla IL1β) oraz stosunek stężeń zarówno 
mRNA, jak i kodowanych przez nie białek 
– proapoptotycznych Bax do antyapop-
totycznych Bcl2 [18]. Z kolei, w badaniu 
południowokoreańskim, gemigliptyna po-
dawana przez 12 tygodni myszom z cu-
krzycą w przebiegu otyłości powodowała 
redukcję markerów stresu oksydacyjnego, 
akumulacji produktów glikacji białek i eks-

presji RAGE w korze nerki, co znajdowa-
ło odzwierciedlenie w redukcji albuminurii 
i poprawie morfologii podocytów [19]. Co 
ciekawe, nefroprotekcja inhibitorów DPP-4 
wydaje się nie być ograniczona do nefro-
patii cukrzycowej. W tegorocznym badaniu 
autorzy japońscy u szczurów z sodozależ-
nym nadciśnieniem tętniczym bez cukrzy-
cy, po 4 tygodniach leczenia saksagliptyną 
obserwowali istotny spadek aktywności 
nerkowej DPP-4, czemu towarzyszyła re-
dukcja albuminurii, a także ekspresji mar-
kerów zapalenia: TNF-α, IL-6, inhibitora 
aktywatora plazminogenu; włóknienia: 
TGF-β, kolagenu typu I i III oraz markera 
transformacji nabłonkowo-mezenchymal-
nej – aktyny mięśni gładkich [20]. Lek nie 
wpływał na wielkość glikemii ani ciśnienia 
tętniczego, co sugeruje bezpośredni efekt 
nerkowy inhibitorów DPP-4. 

Dodatkowe światło na mechanizm 
działania nefroprotekcyjnego tych leków 
rzuca inne badanie japońskie [21], w któ-
rym 12 chorym z mikroalbuminurią w prze-
biegu cukrzycy typu 2, leczonym pochodną 
sulfonylomocznika, akarbozą, pochodną 
tiazolidynodionu, sartanem i sitagliptyną, 
wprowadzono do leczenia w miejsce sita-
gliptyny, na okres 4 tygodni, alogliptynę, 
którą cechuje większa selektywność i siła 
hamowania DPP-4. Zmiana ta wiązała się 
z redukcją albuminurii, wzrostem stężenia 
w moczu cAMP (markera pobudzenia ner-
kowego GLP-1R), ale spadkiem stężenia 
w moczu 8-hydroksy-2’-deoksyguanozyny 
(markera nerkowego stresu oksydacyjne-
go), a także zwiększeniem stężenia w oso-
czu czynnika zrębopochodnego (SDF-1α), 
który bierze udział w komórkowych proce-
sach naprawczych, a jest rozkładany przez 
DPP-4. Autorzy ci postulują, że inhibitory 
DPP-4 wywierają efekt nefroprotekcyjny 
dwojako – poprzez pobudzenie nerkowego 
receptora GLP-1 i pośredniczoną wzro-
stem cAMP redukcję stresu oksydacyjne-
go; a z drugiej strony poprzez zwiększenie 
aktywności SDF-1α. Wpływ inhibitorów 
DPP-4 na ten czynnik wzrostowy potwier-
dza badanie autorów z Niemiec i Japonii, 
którzy w doświadczalnym modelu niecu-
krzycowym, przez 15 tygodni od wywołania 
przewlekłej niewydolności nerek (w następ-
stwie 5/6 nefrektomii) podawali szczurom 
linagliptynę lub telmisartan, obserwując 
redukcję albuminurii o 66% w przypadku 
leczenia inhibitorem DPP-4 i o 92% w przy-
padku telmisartanu względem grupy kon-
trolnej [22]. Prawdopodobny mechanizm 
nefroprotekcji był różny dla obu leków – li-
nagliptyna redukowała ekspresję kolage-
nu typu I i zwiększała stężenie w osoczu 
SDF-1α zaś tylko w przypadku telmisarta-
nu obserwowano redukcję ekspresji białka 
błonowego makrofagów CD68. Wreszcie 
na podstawie spektrometrii masowej au-
torzy ci stwierdzili zmiany pod wpływem 
stosowania obu leków w zakresie stężeń 
w osoczu i nerkach kilkuset peptydów/bia-
łek, z których jedynie odpowiednio 3,9% 
i 9,5% było zbieżnych w przypadku obu 
interwencji. Ponadto badacze przytoczyli 
jeszcze niepublikowane wyniki własnych 
doświadczeń na szczurach bez ekspresji 
GLP-1R, u których linagliptyna w tym sa-
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mym modelu doświadczalnym niezmiennie 
poprawiała parametry nerkowe, co prze-
mawia za, w dużej mierze, niezależnym od 
osi inkretynowej efektem nefroprotekcyj-
nym inhibitorów DPP-4.

Czy te obiecujące i jednoznaczne ob-
serwacje doświadczalne znajdują potwier-
dzenie w randomizowanych próbach kli-
nicznych? 

W niedużym badaniu japońskim po 6 
miesiącach leczenia sitagliptyną 38 cho-
rych z cukrzycą typu 2 obserwowano re-
dukcję albuminurii o ok. 35% (z poziomu 
69 do 42 mg/g), podczas gdy stosowanie 
innych doustnych leków przeciwcukrzyco-
wych (42 chorych), mimo takiego samego 
wyrównania glikemii, nie wpływało na wiel-
kość białkomoczu [23]. Tak optymistyczne 
nie okazały się wyniki wieloośrodkowego 
badania interwencyjnego chorych z ob-
jawową miażdżycą w przebiegu cukrzycy 
t.2 z 673 ośrodków z 38 krajów, w któ-
rym niemal 7 tys. chorych otrzymywało 
sitagliptynę przez 3 lata. Mimo nieco lep-
szego wyrównania cukrzycy niż w grupie 
placebo (-0,29% HbA1c), nie stwierdzono 
wpływu tego inhibitora DPP-4 na ryzyko 
zdarzeń sercowo-naczyniowych ani wy-
stąpienie mikroalbuminurii, a obserwowa-
no wręcz większy (o 1,34 ml/min) spadek 
eGFR u chorych leczonych sitagliptyną 
[24]. Równie rozczarowujące były rezul-
taty badania EXAMINE, w którym lecze-
nie alogliptyną przez ~1,5 roku 2,7 tys. 
chorych po ostrym zdarzeniu wieńcowym, 
mimo redukcji HbA1c, nie wpłynęło na ry-
zyko zgonu sercowo-naczyniowego, ani 
nie zmieniło przesączania kłębuszkowe-
go [25]. Kolejne wieloośrodkowe badanie 
dotyczyło saksagliptyny, którą stosowano 
przez 2 lata u ponad 8 tys. chorych, nie 
stwierdzając wpływu na ryzyko zdarzeń 
sercowo-naczyniowych, czy też ryzyko 
istotnego pogorszenia funkcji wydalniczej 
nerek (2-krotny wzrost kreatyninemii lub 
progresja do schyłkowej niewydolności 
nerek) [26]. Wykazano jedynie, że w gru-
pie leczonej inhibitorem DPP-4 o 2% mniej 
chorych względem placebo doświadczyło 
pogorszenia stopnia nefropatii, a o 2% wię-
cej – poprawy w jej zakresie. Zastanawia-
jące są również wyniki badanie retrospek-
tywnego, w którym porównano częstość 
powikłań mikronaczyniowych między gru-
pami ponad 3 tys. dobranych pod kątem 
klinicznym niemieckich chorych, u których 
w l. 2007-2013 rozpoczęto leczenie wilda-
gliptyną lub pochodną sulfonylomocznika 
(~2,5 roku leczenia) [27]. Analiza wykazała 
korzystny wpływ inhibitora DPP-4 na ryzy-
ko neuropatii i retinopatii cukrzycowej, ale 
brak istotnego statystycznie wpływu na wy-
stąpienie nefropatii cukrzycowej (ocenianej 
jako pojawienie się rozpoznania E11.2 lub 
E14.2 w dokumentacji chorych).

Bardziej optymistycznie wyglądają 
badania linagliptyny – inhibitora DPP-4, 
który nie podlega wydalaniu nerkowemu 
i może być stosowany we wszystkich sta-
diach przewlekłej choroby nerek. W grupie 
162 chorych z mikro- lub makroalbuminu-
rią w przebiegu cukrzycy t.2, linagliptyna 
wywołała spadek albuminurii o 24% po 12 
tyg. i o 28% po 24 tyg. leczenia względem 

placebo (55 chorych) [28]. Mimo że u tych 
chorych obserwowano również popra-
wę wyrównania cukrzycy (spadek HbA1c 
o 0,66% względem 0,05%), stopień redukcji 
białkomoczu nie zależał od wielkości reduk-
cji HbA1c. Ta sama grupa badaczy prze-
prowadziła niedawno analizę danych z 13 
randomizowanych badań, w których lina-
gliptynę stosowało łącznie 3,5 tys. chorych 
przez 12-76 tygodni [29]. Ryzyko znaczne-
go pogorszenia funkcji nerek było istotnie 
statystycznie niższe wśród tych chorych 
w porównaniu z niemal 2 tys. pacjentów 
którzy otrzymali placebo, na co składała się 
istotnie statystycznie mniejsza częstość wy-
stąpienia mikroalbuminurii i wzrostu kreaty-
ninemii z <250 do >250 µmol/l. 

Jak pokazują przytoczone badania, 
efekt nefroprotekcyjny inhibitorów DPP-4, 
choć w badaniach podstawowych powta-
rzalnie wykazywany i mający przekonujące 
mechanizmy, nie znajduje na razie potwier-
dzenia w dużych badaniach klinicznych. 
Nadzieję budzą wstępne badania z zasto-
sowaniem linagliptyny, która jest obecnie 
przedmiotem kilku toczących się, ukierun-
kowanych na nerkowe punkty końcowe, 
badań randomizowanych [30].

W ostatnim roku najwięcej entuzjazmu 
w kwestii nefroprotekcji w cukrzycy wzbu-
dziły inhibitory kotransportera sodowo-
-glukozowego typu 2 (SGLT2). W badaniu 
EMPA-REG, w którym niemal 5 tys. chorych 
z cukrzycą t.2 leczono przez ~3 lata empa-
gliflozyną, wykazano w tej grupie redukcję 
ryzyka zgonu o 32%, a zgonu z przyczyn 
sercowo-naczyniowych o 38% [31]. W tym 
samym badaniu, ryzyko istotnego pogor-
szenia funkcji nerek było o 39% niższe 
w grupie leczonej inhibitorem SGLT2, na co 
składała się redukcja ryzyka progresji z mi-
kro- do makroalbuminurii, w mniejszym zaś 
stopniu redukcja ryzyka 2-krotnego wzrostu 
kreatyninemii (mała liczba chorych z taką 
progresją nefropatii stawia ten wynik pod 
znakiem zapytania); nie stwierdzono nato-
miast wpływu leku na pojawienie się mikro-
albuminurii [32]. Należy jednak zauważyć 
że empagliflozyna redukowała w tym ba-
daniu HbA1c względem grupy kontrolnej 
o 0,25-0,5%, co może tłumaczyć obserwo-
wany efekt nefroprotekcyjny. W kolejnym te-
gorocznym doniesieniu, wieloośrodkowym 
badaniu porównawczym  kanagliflozyny 
względem glimepirydu, redukcja albuminurii 
(istotna statystycznie również po uwzględ-
nieniu lepszego wyrównania cukrzycy przy 
stosowaniu inhibitora SGLT2) była większa 
w przypadku chorych co najmniej z mikroal-
buminurią niż w przypadku całej grupy ba-
danej [33], co również przemawia za tym, 
że inhibitory SGLT2 spowalniają dynamikę, 
natomiast mogą nie zapobiegać nefropatii 
cukrzycowej. 

Jakie są możliwe mechanizmy, nieza-
leżnego od wpływu na glikemię, działania 
nefroprotekcyjnego inhibitorów SGLT2? 
Znajomość fizjologii nerki nakazuje sądzić 
że efektem zmniejszonej resorpcji sodu 
w kanaliku proksymalnym będzie aktywa-
cja sprzężenia cewkowo-kłębuszkowe-
go i zwężenie tętniczki doprowadzającej 
kłębuszka. Taki efekt u ludzi wykazano 
pośrednio w badaniu niewielkiej grupy 

chorych z cukrzycą t.1 z hiperfiltracją ner-
kową, u których po 8 tygodniach leczenia 
empagliflozyną obserwowano spadek 
efektywnego przepływu osocza przez nerki 
i normalizację GFR, ale też kompensacyj-
ny wzrost stężenia w osoczu angiotensyny 
II i aldosteronu [34]. Na korzyści płynące 
z blokowania układu renina-angiotensyna-
-aldosteron w trakcie leczenia inhibitorem 
SGLT2 wskazują wyniki badania japoń-
skiego, w którym podawanie szczurom 
z nefropatią cukrzycową luzeogliflozyny 
z lizynoprilem przez 3 miesiące wiązało się 
z większą redukcją skurczowego ciśnienia 
tętniczego, przerostu kłębuszka nerkowe-
go i wydalania nefryny (markera uszkodze-
nia podocytów), niż w przypadku podawa-
nia każdego z leków z osobna [35].

Podsumowując przegląd piśmiennic-
twa dotyczący potencjału nefroprotekcyj-
nego doustnych leków przeciwcukrzyco-
wych, na chwilę obecną za najbardziej 
obiecujące należy uznać w tym aspekcie 
inhibitory SGLT2. Jak sugerują wyniki prze-
prowadzonych badań, efekt ten w ich przy-
padku wynika przede wszystkim z redukcji 
ciśnienia w kapilarach kłębuszka nerkowe-
go, polega na spowalnianiu już zaistnia-
łej nefropatii i jest addytywny do wpływu 
inhibitorów osi angiotensyna-aldosteron. 
Nie ma natomiast dostatecznie silnych do-
wodów na bezpośredni wpływ metforminy 
i inhibitorów DPP-4 na przebieg nefropatii, 
co nie jest bez związku z niewielką liczbą 
dużych badań tych leków ukierunkowa-
nych na powikłania nerkowe. Szczególnie 
w przypadku inhibitorów DPP-4 uderzają-
ca jest rozbieżność między obiecującymi 
rezultatami licznych badań doświadczal-
nych a fiaskiem przeprowadzonych dużych 
prób klinicznych, co przypomina podobne 
rozczarowania z przeszłości (brak wpływu 
zmiataczy wolnych rodników na powikła-
nia miażdżycy w przebiegu cukrzycy [36], 
czy też statyn na śmiertelność w cukrzy-
cy powikłanej schyłkową niewydolnością 
nerek [37]). Rodzi to kilka refleksji – czy 
negatywne wyniki takich badań powinny 
istotnie dyskwalifikować badane leki? Czy 
przyczyna niepowodzeń nie tkwi w fałszy-
wym założeniu uniwersalności efektów 
klinicznych w niejednorodnych przecież 
genetycznie i środowiskowo populacjach 
spośród których rekrutowani są badani 
w wieloośrodkowych próbach klinicznych? 
Czy wieloośrodkowość nie zwiększa za-
grożenia wynikającego z nieuwzględniania 
zróżnicowanej etiologii rozwoju powikłań 
nerkowych w badanych populacjach (nie 
tylko cukrzyca, ale też nadciśnienie tętni-
cze, miażdżyca i inne)? I wreszcie czy nie 
należałoby dodatkowo weryfikować sku-
teczności klinicznej leków w grupach cho-
rych, u których stwierdza się największego 
stopnia zaburzenia procesów na które leki 
te oddziałują korzystnie w badaniach pod-
stawowych? Przykładowo, w przypadku in-
hibitorów DPP-4 taką subpopulacją, która 
mogłaby odnieść istotne korzyści nerkowe 
ze stosowania tych leków, mogliby być cho-
rzy z niskimi stężeniami w osoczu czynnika 
SDF-1α. Końcowym i optymalnym efektem 
takiego postępowania mogłoby być indy-



268

widualizowane, a przez to skuteczniejsze 
zapobieganie i leczenie nefropatii cukrzy-
cowej w oparciu o bogaty zbiór już dostęp-
nych leków.
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