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1 WPROWADZENIE 

Wyniki badań ostatnich kilkunastu lat przema-
wiają za uznaniem znaczącej roli hiperproinsuli-
nemii w rozwoju miażdżycy. Podwyższony po-
ziom proinsuliny uważany jest w chwili obecnej 
za wykładnik ryzyka choroby niedokrwiennej 
serca (ChNS) w populacji ogólnej, a nie tylko 
u osób z cukrzycą. Nie ulega wątpliwości, że 
wiedza dotycząca stężenia proinsuliny w suro-
wicy chorych na cukrzycę typu 2 (Ct2) stanowi 
dodatkowe źródło informacji, pozwalające 
w pewnym stopniu przewidywać przebieg cho-
roby, a zwłaszcza pojawienie się niektórych jej 
przewlekłych powikłań [1]. Wielu badaczy 
uważa nawet, że wyniki badań wskazujące na 
istotną rolę hiperproinsulinemii w procesie ate-
rogenezy skłaniają do rutynowego oznaczania 
stężenia proinsuliny w praktyce klinicznej w ce-
lu określenia zagrożenia chorobą niedokrwienną 
serca, zwłaszcza wśród tzw. „trudnych” pacjen-
tów z Ct2, u których obraz kliniczny ChNS jest 
często nietypowy i niejednoznaczny [1]. Ponad-
to proponowane jest oznaczanie poziomu proin-
suliny u krewnych osób z Ct2 dla określenia ry-
zyka rozwoju tego typu cukrzycy [2]. 

Dowiedziono, że u osób chorych na Ct2 
dochodzi do zwiększenia stężenia proinsuliny 
w surowicy w stosunku do stężenia insuliny 
w porównaniu do osób bez cukrzycy. Istnieje 
jednak niezgodność poglądów, co do przyczyn 
hiperproinsulinemii u chorych na Ct2. Sugeruje 
się, że zwiększona sekrecja proinsuliny jest 
wtórna w stosunku do czynników zewnętrznych 
aktywujących komórki β wysp trzustki lub sta-
nowi efekt wrodzonego zaburzenia ich czyn-
ności [3]. Wyniki badań wskazują najczęściej na 

to, że zwiększenie wydzielania proinsuliny jest 
efektem większego zapotrzebowania na insulinę 
i w konsekwencji powoduje wydalanie zwięk-
szonej ilości jej prekursora, jakim jest proin-
sulina, oraz produktów jej częściowej konwersji 
do insuliny. Nie można jednak wykluczyć, że 
przyczyną hiperproinsulinemii jest zaburzenie 
szlaku syntezy proinsuliny [4]. Taki mechanizm 
hiperproinsulinemii sugerują wyniki badań, 
które wykazały podwyższone, w porównaniu do 
zdrowych ochotników, stężenie proinsuliny 
także u chorych na ChNS bez zaburzeń gospo-
darki węglowodanowej [5]. Na tej podstawie 
w grupie chorych z ChNS hiperproinsulinemia 
jest interpretowana jako „przepowiadacz” - 
predyktor ostrych epizodów wieńcowych. Nato-
miast u osób bez zaburzeń gospodarki węglowo-
danowej hiperproinsulinemia stanowi marker 
ryzyka wystąpienia ChNS [5, 6, 7, 8]. 

Przytoczone powyżej obserwacje epidemiolo-
giczne oraz wyniki badań potwierdzające nega-
tywną rolę proinsuliny w rozwoju miażdżycy 
pozwalają przypuszczać, że hiperproinsulinemia 
może być szczególnie nasilona u osób chorych 
na Ct2 z towarzyszącą ChNS. Uwzględnić nale-
ży wówczas także potencjalny wpływ hiperpro-
insulinemii na progresję ChNS. 

2 CEL PRACY 

Hiperproinsulinemia stanowi niezależny, swo-
isty dla cukrzycy, czynnik ryzyka rozwoju miaż-
dżycy. Ponieważ dotychczas nie wyjaśniono 
ostatecznie, czy sposób farmakologicznego le-
czenia hipoglikemizującego może wpływać na 
wzrost wydzielania proinsuliny i na tej drodze 
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zwiększać ryzyko rozwoju miażdżycy, zaplano-
wano zatem badania mające na celu:  
1 Ocenę stężenia proinsuliny w surowicy na 

czczo u chorych na Ct2 ze współistniejącą 
ChNS. 

2 Ocenę stężenia proinsuliny w surowicy cho-
rych na Ct2 różniących się sposobem farma-
kologicznego leczenia hipoglikemizującego 
(insulina [INS] lub pochodne sulfonylomocz-
nika [PSM] lub metoda skojarzona). 

3 Zbadanie zależności między stężeniem pro-
insuliny w surowicy na czczo a parametrami 
wyrównania metabolicznego cukrzycy: glike-
mią na czczo, glikemią 2 godziny po posiłku, 
glikowaną hemoglobiną A1c, stężeniem cho-
lesterolu całkowitego, stężeniem cholesterolu 
frakcji HDL, stężeniem cholesterolu frakcji 
LDL, stężeniem triglicerydów. 

4 Zbadanie zależności między stężeniem proin-
suliny w surowicy na czczo a wybranymi 
czynnikami ryzyka miażdżycy: insulinemią, 
insulinoopornością, stężeniem lipoproteiny 
(a), parametrami gospodarki lipidowej. 

3 MATERIAŁ I METODYKA 

Zbadano łącznie 266 osób, w tym: 
1 67 chorych (29 kobiet, 38 mężczyzn) na Ct2 

w wieku od 42 do 87 lat (średnia wieku 
61,910,0 lat); czas trwania klinicznie jawnej 
cukrzycy wynosił 8,66,7 lat; 

2 80 chorych (42 kobiet, 38 mężczyzn) na Ct2 
ze ChNS w wieku od 44 do 86 lat (średnia 
wieku 66,99,0 lat); czas trwania klinicznie 
jawnej cukrzycy wynosił 11,47,6 lat; czas 
trwania ChNS od momentu rozpoznania 
wynosił 8,38,6 lat; 

3 88 chorych (32 kobiet, 56 mężczyzn) na 
ChNS w wieku od 40 do 86 lat (średnia wieku 
63,411,4 lat); czas trwania ChNS od mo-
mentu rozpoznania wynosił 9,18,2 lat; 

4 31 zdrowych ochotników – grupa kontrolna 
(14 kobiet, 17 mężczyzn) w wieku od 36 do 
78 lat (średnia wieku 48,98,7 lat). 

U chorych oznaczono parametry: 
 krótkoterminowego wyrównania metabolicz-

nego: glikemię na czczo – metodą enzyma-

tyczną z zastosowaniem reakcji katalizowanej 
przez oksydazę glukozową; glikemię 2 go-
dziny po podaniu leku (po posiłku) – metodą 
enzymatyczną z zastosowaniem reakcji kata-
lizowanej przez oksydazę glukozową. 

 długoterminowego wyrównania metabolicz-
nego: stężenie HbA1c we krwi – metodą 
chromatografii powinowactwa – test Abbott 
IMx

®
 Glycated Hemoglobin. 

Ponadto oznaczono: 
 parametry gospodarki lipidowej – stężenie 

triglicerydów, cholesterolu całkowitego, cho-
lesterolu frakcji HDL i LDL w surowicy – 
metodami enzymatycznymi z zastosowaniem 
reakcji katalizowanej przez esterazę lub oksy-
dazą cholesterolową, 

 stężenie proinsuliny w surowicy na czczo – 
metodą immunoenzymatyczną (ELISA DA-
KO Proinsulin kit), 

 stężenie insuliny w surowicy na czczo – me-
todą immunoenzymatyczną (ELISA DAKO 
Insulin kit), 

 stężenie peptydu C w surowicy na czczo – 
metodą immunoenzymatyczną (ELISA DA-
KO C-peptide kit), 

 stężenie Lp(a) w surowicy na czczo – metodą 
immunoenzymatyczną (IMUBIND Lp (a) 
ELISA Kit). 

Obliczenia statystyczne przeprowadzono 
z zastosowaniem programu STATISTICA. 

Normalność rozkładu danych sprawdzono 
testem Kołmogorowa-Smirnowa z poprawką 
Lillieforsa oraz Shapiro-Wilka. W zależności od 
charakterystyki rozkładu danych hipotezy 
statystyczne sprawdzano bądź testem t-Studenta 
dla zmiennych niepowiązanych (rozkład normal-
ny), bądź też testem Manna-Whitneya i testem 
Kruskalla-Wallisa (gdy rozkład odbiega od 
normalnego). W przypadku normalnego rozkła-
du danych otrzymane wyniki przedstawiano 
jako wartości średnie z podaniem odchylenia 
standardowego, w przypadku kiedy dane nie 
miały rozkładu normalnego podawano medianę. 
Związki pomiędzy cechami badano, obliczając 
współczynnik korelacji Spearmana. Za znamien-
ne statystycznie przyjęto wartości dla p≤0,05. 
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4 WYNIKI I OMÓWIENIE WYNIKÓW 

Tabela 1. Porównanie grup chorych na Ct2 z towarzyszącą ChNS różniących się sposobem leczenia hipoglikemizującego. 

n = 80 
PSM 

x   SD 
MEDIANA 

INS 

x   SD 
MEDIANA 

PSM + INS 

x   SD 
MEDIANA 

CZAS TRWANIA Ct2 (lata) 
9,0  7,8 

a
 

5,0 
13,5  7,2 

13,0 
12,1  6,9 

14,5 

PARAMETRY WYRÓWNANIA METABOLICZNEGO 

GLIKEMIA NA CZCZO 
(mg/dl) 

143,7  59,2 
a 

134,0 
187,8  74,5 

169,5 
137,9  25,6 

a 

138 

GLIKEMIA 2 GODZ. PO POSIŁKU 
(mg/dl) 

188,9  50,8 
a 

189,0 
246,5  76,9 

226,0 
215,0 38,3 

225 

HbA1c (%) 
5,9  2,1 

b 

5,6 
8,1  2,0 

7,9 
7,6  2,0 

7,9 

Lp(a) (mg/dl) 
84,2  73,1 

65,9 
54,4  47,7 

37,1 
38,9  38,8 

21,2 

PARAMETRY CZYNNOŚCI WEWNĄTRZWYDZIELNICZEJ TRZUSTKI 

PEPTYD C NA CZCZO (ng/ml) 
3,9  2,9 

3,0 
2,8  1,8 

2,6 
2,8  1,1 

2,4 

INSULINA NA CZCZO (pmol/l) 
62,2  55,1 

c 

47,2 
48,0  50,6 

22,6 
12,8  2,9 

12,8 

PROINSULINA NA CZCZO (pmol/l) 
34,0  35,7 

a 

13,3 
13,5  13,6 

7,8 
22,5  30,9 

12,5 

WSKAŹNIK 
PRO/GLIK 

0,247  0,281 
a 

0,127 
0,082  0,087 

0,045 
0,158  0,221 

0,080 

WSKAŹNIK 
PRO/PEP C 

14,686  12,977 
a 

7,569 
7,019  8,634 

3,877 
7,224  6,056 

5,000 

WSKAŹNIK  
GLIK/PEP C 

43,592  20,048 
a 

40,822 
84,566  55,185 

67,097 
57,386  24,153 

55,113 

a
 - różnica istotna statystycznie dla p ≤ 0,05 wobec grupy chorych leczonych INS. 

b
- różnica istotna statystycznie dla p ≤ 0,05 wobec grupy chorych leczonych INS i chorych leczonych metodą skojarzoną. 

c 
- różnica istotna statystycznie dla p ≤ 0,05 wobec grupy chorych leczonych metodą skojarzoną. 

Tabela 2. Ocena wpływu ChNS na stężenie proinsuliny w badanych grupach terapeutycznych. 

x   SD 
MEDIANA 

n = 147 

PSM INS PSM + INS 

Ct2 Ct2 + CHNS Ct2 Ct2 + CHNS Ct2 Ct2 + ChNS 

PEPTYD C NA 
CZCZO (ng/ml) 

2,9  2,6 
2,3 

3,9  2,9 
3,0 

1,5  1,6
b
 

0,7 
2,8  1,8 

2,6 
1,4  1,2 

0,7 
2,8  1,1 

2,4 

INSULINA NA 
CZCZO (pmol/l) 

11,4  13,6
a
 

7,6 
62,2  55,1 

47,2 
32,6  41,1 

13,7 
48,0  50,6 

22,6 
9,6  8,9 

6,9 
12,8  2,9 

12,8 

PROINSULINA 
NA CZCZO 

(pmol/l) 

20,5  13,8 
17,1 

34,0  35,7 
13,3 

8,4  9,8 
5,3 

13,5  13,6 
7,8 

7,5  7,8 
c
 

3,9 
22,5  30,9 

12,5 

WSKAŹNIK 
PRO/GLIK 

0,133  0,102 
0,111 

0,247  0,281 
0,127 

 

0,059  0,071 
0,025 

0,082  0,087 
0,045 

0,031  0,030 
c
 

0,019 
0,158  0,221 

0,080 

WSKAŹNIK 
PRO/PEP C 

9,170  5,838 
10,523 

14,686  12,977 
7,569 

 

5,964  7,448 
3,829 

7,019  8,634 
3,877 

12,153  13,673 
7,700 

7,224  6,056 
5,000 

WSKAŹNIK 
GLIK/PEP C 

80,822  39,810
a
 

82,500 
 

43,592  20,048 
40,822 

126,583  80,970
b
 

125,714 
84,566  55,185 

67,097 
89,293  25,870

c
 

89,293 
57,386  24,153 

55,113 

Lp(a) (mg/dl) 
7,4  3,4 

a
 

7,4 
 

84,2  73,1 
65,9 

6,0  2,9 
b
 

5,1 
54,4  47,7 

37,1 
6,4  3,4 

c
 

5,3 
38,9  38,8 

21,2 

a
 - różnica istotna statystycznie dla p ≤ 0,05 wobec grupy chorych na Ct2 ze współistniejącą ChNS leczonych PSM. 

b
 - różnica istotna statystycznie dla p ≤ 0,05 wobec grupy chorych na Ct2 ze współistniejącą ChNS leczonych INS. 

c
 - różnica istotna statystycznie dla p ≤ 0,05 wobec grupy chorych na Ct2 ze współistniejącą ChNS leczonych PSM + INS.  
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○ - wartości proinsuliny u poszczególnych pacjentów; 
* - różnica istotna statystycznie dla p ≤ 0,05 w porównaniu do 
chorych na ChNS oraz grupy kontrolnej; 
     - mediana. 

Rys.1. Stężenie proinsuliny w surowicy na czczo w badanych 
grupach chorych. 

Przeprowadzone badania własne wykazały 
znamiennie wyższe stężenia proinsuliny u cho-
rych na Ct2 ze współistniejącą ChNS w po-
równaniu do grupy kontrolnej, jaką stanowili 
zdrowi ochotnicy, oraz w porównaniu do cho-
rych na ChNS. Stężenia proinsuliny w grupie 
chorych wyłącznie na Ct2 były także znacznie 
wyższe aniżeli u chorych cierpiących wyłącznie 
na ChNS. Zaobserwowano również wyższe po-
ziomy proinsuliny u chorych na Ct2 z towarzy-
szącą ChNS w porównaniu do grupy chorych na 
Ct2 bez ChNS, chociaż różnica ta, ze względu 
na znaczne zróżnicowanie stężeń proinsuliny 
u poszczególnych osób, nie była statystycznie 
znamienna. 

Niestety uwzględnienie wpływu glikemii na 
stężenie proinsuliny w chwili badania (wskaźnik 
Pro/Glik) nie pozwoliło potwierdzić istotności 
różnic w stężeniu proinsuliny pomiędzy posz-
czególnymi grupami. 

Nie podlega dyskusji fakt, że rokowania co 
do życia dla pacjentów z Ct2 i ChNS są znacz-
nie gorsze niż dla osób, które na cukrzycę nie 
chorują. Śmiertelność w populacji chorych na 
Ct2, u których stwierdza się zmiany makroan-
giopatyczne, oceniono na trzykrotnie wyższą, 
niż u chorych bez cukrzycy [9, 10, 11]. Jest za-
tem oczywiste, że grupa ta wymaga specjalnej 
troski w zakresie eliminacji wszelkich czynni-
ków, ryzyka pogarszających i tak już ciężki 
i skomplikowany przebieg choroby.  

Dotyczy to także, a może przede wszystkim, 
stosowanej farmakoterapii. Wiele wątpliwości 
w tym zakresie budzi stosowanie PSM. Wyka-
zano, że zaburzenia mechanizmów kardiopro-
tekcyjnych zależne od hamowania ATP-zależ-
nych kanałów potasowych w błonie komórko-
wej i mitochondriach kardiomiocytów nie stano-
wią problemu klinicznego wówczas, gdy 
stosowane są leki nowszych generacji. Podobnie 
upośledzenie procesu hartowania mięśnia serco-
wego przez niedokrwienie zależne od pobudza-
nia receptora SUR2A Kir6.2 potwierdzono tylko 
w odniesieniu do nielicznych PSM. Podczas sto-
sowania PSM zaobserwowano również zaburze-
nia repolaryzacji, które mogą utrudniać rozpoz-
nanie zawału mięśnia sercowego na podstawie 
badania EKG. W świetle tych badań uważa się, 
że większość PSM nowej generacji, które cechu-
je wybiórczość w stosunku do receptora SUR1 
(komórki β) w porównaniu do SUR2A (kardio-
miocyty) i SUR2B (mięśnie gładkie), nie wy-
wierają istotnych negatywnych działań na układ 
sercowo-naczyniowy [11]. Istnieją jednak 
sprzeczności i niejasności co do stopnia wybiór-
czości poszczególnych preparatów. Przede 
wszystkim jednak niezbędne jest dokładniejsze 
zrozumienie fizjologicznej roli kanałów potaso-
wych ATP-zależnych, aby przewidzieć ewentu-
alny wpływ PSM na mięsień sercowy [12, 13]. 

Niekorzystne działanie PSM wynikać może 
nie tylko z ich oddziaływania na receptory 
SUR2 w komórkach mięśnia sercowego. Farma-
kologiczne działanie PSM polegające na zam-
knięciu kanału potasowego w komórkach  
wysp trzustkowych, a w konsekwencji na sty-
mulacji sekrecji insuliny, peptydu C i proinsu-
liny z ziarnistości zawartych w cytoplazmie ko-
mórek  prowadzić może do hiperproinsu-
linemii.  

Niekorzystne efekty farmakologicznego le-
czenia hipoglikemizującego opisywał Heine 
[14]. Stwierdził on, że terapia PSM prowadzi do 
hiperproinsulinemii, a proinsulina poprzez 
zwiększenie stężenia PAI-1 stymuluje „goto-
wość prozakrzepową”. Panahloo i wsp. [15] 
wykazali, że stosowanie INS u chorych na Ct2 
pozwala na obniżenie stężenia proinsuliny i jej 
pośrednich produktów, przy jednoczesnym 
osiągnięciu porównywalnego stopnia wyrów-
nania metabolicznego jak u osób leczonych PSM. 

Biorąc pod uwagę możliwy związek pomię-
dzy leczeniem PSM a hiperproinsulinemią, na 
szczególną uwagę zasługują chorzy na Ct2 ze 
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współistniejącą ChNS. Dlatego podjęto badania, 
których celem była ocena stężenia proinsuliny 
w surowicy u chorych na Ct2 w zależności od 
współistnienia ChNS i sposobu prowadzonej 
farmakoterapii. 

Jeden z etapów przeprowadzonych badań do-
tyczył chorych na Ct2 niezależnie od współist-
nienia ChNS leczonych PSM. Dodatkowo 
poddano ocenie chorych leczonych INS oraz 
leczonych metodą skojarzoną (PSM+INS). Stę-
żenie proinsuliny u chorych leczonych PSM 
znacznie przekraczało wartości uzyskane u cho-
rych leczonych INS, ponadto także i u chorych 
leczonych metodą skojarzoną zaobserwowano 
wyższe stężenia tego prohormonu w porównaniu 
do leczonych tylko INS. Co więcej, podobne 
różnice zaobserwowano w odniesieniu do 
wskaźnika Pro/Glik. Stanowi to podstawę, aby 
stwierdzić, że hiperproinsulinemia nie była 
w tym przypadku efektem niedostatecznego 
krótkoterminowego wyrównania metabolicz-
nego. Ponadto, biorąc pod uwagę długotermi-
nowe wyrównanie metaboliczne, wyodrębniono 
grupę pacjentów, u których wartości HbA1c nie 
przekraczały 7%. Także w tym przypadku zaob-
serwowano wyższe stężenia proinsuliny 
i wskaźnika Pro/Glik w grupie leczonej PSM 
w porównaniu do leczonych INS, wykluczając 
tym samym wpływ długoterminowego wyrów-
nania na stężenie proinsuliny u tych chorych. 

Szczególne zainteresowanie wzbudził fakt, że 
porównanie wpływu różnych sposobów leczenia 
hipoglikemizującego w grupie chorych na Ct2 
z towarzyszącą ChNS pozwoliło potwierdzić 
powyżej omawiane wyniki. Stężenie proinsuliny 
w surowicy na czczo, podobnie jak wartość 
wskaźnika Pro/Glik różniła się istotnie w bada-
nych grupach terapeutycznych – oba parametry 
były znamiennie wyższe w grupie chorych le-
czonych PSM w porównaniu do pacjentów le-
czonych INS. Także w grupie chorych le-
czonych metodą skojarzoną stężenie proinsuliny 
i wartość wskaźnika Pro/Glik były wyższe 
w porównaniu do leczonych wyłącznie INS, 
chociaż różnica ta nie była statystycznie istotna. 

Także i w grupie chorych na Ct2 bez współ-
istniejącej ChNS stężenia proinsuliny, wartości 
wskaźnika Pro/Glik różniły się istotnie w po-
równaniu do leczonych INS, a oceniane para-
metry w grupie leczonej PSM były również 
wyższe wobec analogicznych parametrów 
w grupie chorych leczonych metodą skojarzoną. 
Wydaje się więc, że stosowana farmakoterapia 

(PSM) może być czynnikiem sprawczym hiper-
proinsulinemii. 

Fakt, że grupa chorych leczonych PSM była 
lepiej wyrównana metabolicznie, zarówno w za-
kresie parametrów krótkoterminowych (glike-
mia na czczo, glikemia 2 godziny po posiłku), 
jak i długoterminowych (HbA1c), w porównaniu 
do chorych leczonych INS (oraz leczonych 
PSM+INS), a poziom proinsuliny w tej grupie 
był wyższy, zaprzecza ewentualnym wpływom 
glukotoksyczności na wydzielanie proinsuliny 
przez komórki β wysp trzustki. 

Koncepcja bezpośredniego niekorzystnego 
wpływu PSM na wydzielanie komórek β wysp 
trzustki znalazła częściowe potwierdzenie 
w wartościach parametrów wskazujących na sto-
pień uszkodzenia komórek β. U osób leczonych 
PSM wykazano, że uszkodzenie komórek β w po-
równaniu do chorych leczonych INS (oraz le-
czonych metodą skojarzoną) ma bardziej rozległy 
charakter (współczynniki Pro/Ins, Pro/PepC), po-
mimo, iż leczeni PSM chorowali krócej, a także 
byli lepiej wyrównani metabolicznie.  

Wpływ stosowanej terapii hipoglikemizującej 
na stopień ryzyka incydentów wieńcowych był 
przedmiotem wielu badań. Już w latach siedem-
dziesiątych w badaniu UGDP (University Group 
Diabetes Programme) zaobserwowano większą 
śmiertelność z powodu schorzeń sercowo-
naczyniowych w grupie chorych leczonych PSM 
w porównaniu do chorych leczonych INS. 
Badania te nie wyjaśniły jednakże przyczyny 
tego zjawiska [16]. 

W badaniu DIGAMI [17] udowodniono prze-
wagę stosowania insulinoterapii nad stosowa-
niem PSM u chorych na Ct2. Wykazano nieko-
rzystny efekt działania PSM u chorych z ostrym 
zawałem serca, ale również nie wiązano tego 
z hiperproinsulinemią.  

Inne badania dotyczące sposobu terapii hipo-
glikemizującej w okresie ostrych incydentów 
wieńcowych potwierdziły niekorzystny wpływ 
PSM u chorych na Ct2 leczonych inwazyjnie 
z powodu zawału mięśnia sercowego. Wykaza-
no zwiększoną śmiertelność u pacjentów leczo-
nych PSM w porównaniu do chorych leczonych 
INS lub dietą cukrzycową [13]. 

Z kolei badania UKPDS [18] wykazały, że 
sposób farmakologicznego leczenia cukrzycy 
(PSM lub INS) nie ma istotnego znaczenia dla 
rozwoju i przebiegu ChNS, pod warunkiem 
osiągania przez chorych dobrego wyrównania 
metabolicznego. 
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Najnowsze badania dotyczące sposobu lecze-
nia hipoglikemizującego chorych na Ct2 ze 
współistniejącą ChNS - DIGAMI-2 [19] nie dos-
tarczyły nowych istotnych informacji. Rezultaty 
badania DIGAMI-2 wywołały ożywioną dys-
kusję i wzbudziły wiele kontrowersji. Dostrze-
żono nieprawidłowości metodyczne, niewłaś-
ciwy dobór pacjentów, niedostateczną (w po-
równaniu do zakładanej) liczebność badanych 
grup itd. Wobec rozbieżności części wniosków 
badania DIGAMI i DIGAMI-2 zadecydowano, 
że ostateczne rozwiązanie spornych kwestii 
może przynieść kolejne, rozstrzygające badanie. 
Według stanowiska Polskiego Towarzystwa 
Diabetologicznego nadal obowiązujące są 
wytyczne oparte na badaniu DIGAMI. 

Kolejnych dowodów na niekorzystne efekty 
leczenia PSM w porównaniu do leczenia INS 
dostarczyli Panahloo i wsp. [15] oraz Yudkin 
i wsp. [6]. Zaobserwowali oni, że zastosowanie 
INS u chorych na Ct2 pozwoliło nie tylko na 
obniżenie stężenia proinsuliny i produktów jej 
częściowej degradacji w porównaniu do leczo-
nych PSM przy porównywalnym stopniu 
wyrównania metabolicznego, ale także spowo-
dowało zmniejszoną aktywność PAI-1. Później-
sze badania Panahloo i wsp. [15] wykazały, że 
poziom PAI-1 (a nie jego aktywność), a także 
stężenie proinsuliny o nieuszkodzonej cząstecz-
ce są istotnie wyższe u leczonych PSM niż 
u leczonych INS, niezależnie od współistnienia 
innych czynników ryzyka wieńcowego.  

Wyniki przeprowadzonych badań własnych 
pozwalają przypuszczać, że hiperproinsulinemia 
obserwowana u chorych na Ct2 ze współ-
istniejącą ChNS ma ścisły związek z zaburze-
niami gospodarki lipidowej. W grupie tej, jak 
i w grupie chorych wyłącznie na Ct2, stężenie 
proinsuliny korelowało ujemnie z cholesterolem 
frakcji HDL. Wpływ stężenia proinsuliny na 
parametry gospodarki lipidowej był przedmio-
tem badań Haffnera i wsp. [9]. Wykazano od-
wrotnie proporcjonalną zależność pomiędzy 
stężeniem proinsuliny i cholesterolu frakcji HDL 
u osób bez cukrzycy. Nagi i wsp. [20] odkryli 
podobny związek u osób chorujących na Ct2.  

Ponadto, w badaniach własnych stwierdzono 
dodatnią korelację pomiędzy stężeniem proinsu-
liny a stężeniem triglicerydów u chorych na Ct2 
z ChNS. Obserwacja ta stanowi kolejne pot-
wierdzenie istnienia związku pomiędzy pozio-
mem proinsuliny a zaburzeniami gospodarki 
lipidowej u chorych na Ct2.  

W patofizjologii procesu miażdżycowego 
niebagatelne znaczenie ma indukowane hiper-
proinsulinemią hamowanie konwersji plazmino-
genu do plazminy (stymulacja syntezy PAI-1). 
Dlatego też zanalizowano wzajemne zależności 
pomiędzy stężeniem proinsuliny a Lp(a) – 
analogiem plazminogenu i istotnym czynnikiem 
ryzyka ChNS u chorych na cukrzycę.  

W badaniach własnych zanotowano wyraźnie 
wyższe stężenia Lp(a) u chorych na Ct2 i współ-
istniejącą ChNS w porównaniu do chorych na 
Ct2, ChNS oraz grupy kontrolnej. Wpływ ChNS 
na stężenie Lp(a) był wyraźny także, kiedy 
porównywano chorych z Ct2 oraz chorych na 
Ct2 z ChNS leczonych w ten sam sposób (PSM 
lub INS). Nie zaobserwowano wpływu sposobu 
leczenia hipoglikemizującego na stężenie Lp(a). 
Nie stwierdzono także korelacji między stęże-
niem Lp(a) a innymi czynnikami ryzyka miaż-
dżycy (insulinoopornością obwodową, wyrów-
naniem metabolicznym, gospodarką lipidową), 
a zwłaszcza pomiędzy stężeniem Lp(a) a pozio-
mem proinsuliny. Wydaje się zatem, że prozak-
rzepowe oddziaływanie proinsuliny i jej wpływ 
na powstawanie zmian miażdżycowych nie ma 
związku ze stężeniem Lp(a) w surowicy.  

Efektem dysfunkcji komórek  u chorych na 
Ct2 jest zaburzenie proporcji pomiędzy wydzie-
laną insuliną a proinsuliną i peptydami pokrew-
nymi. Świadczy o tym podwyższony wskaźnik 
Pro/Ins u tych chorych. Ponadto, zwiększone 
stężenia proinsuliny obserwuje się u chorych, 
u których stwierdza się nasiloną insulinoopor-
ność obwodową [3] i dlatego hiperproinsuli-
nemia traktowana jest przez niektórych badaczy 
jako wysoce specyficzny wskaźnik insulino-
oporności [21].  

Wyniki badań własnych potwierdziły, że 
zarówno stopień uszkodzenia komórek β wysp 
trzustki, jak i nasilenie insulinooporności stano-
wią niezależne czynniki determinujące poziom 
proinsuliny u chorych na Ct2 bez względu na 
współistnienie ChNS. Z uwagi na to, że wśród 
chorych na Ct2 leczonych PSM poziom insuli-
nooporności był niższy niż w grupie leczonej 
INS, a stężenie proinsuliny korelowało ujemnie 
z nasileniem insulinooporności, można przy-
puszczać, że hiperproinsulinemia obserwowana 
w grupie leczonej PSM nie zależy wyłącznie od 
sposobu farmakologicznego leczenia. Z drugiej 
strony jednak należy wziąć pod uwagę, że 
zmniejszenie obwodowej insulinooporności 
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może być uzależnione od pozatrzustkowego 
działania farmakologicznego PSM. 

Stopień uszkodzenia komórek β wysp trzustki 
był wyższy w grupie chorych na Ct2 leczonych 
PSM aniżeli w grupie leczonych INS i skorelo-
wany dodatnio ze stężeniem proinsuliny. Wy-
daje się więc, że hiperproinsulinemia u chorych 
na Ct2 leczonych PSM pojawia się, przynaj-
mniej częściowo, w wyniku uszkodzenia komó-
rek β przez stosowanie PSM. 

Podsumowując, należy stwierdzić, że związek 
pomiędzy leczeniem PSM a poziomem proinsu-
liny w surowicy, szczególnie istotny u chorych 
na Ct2 ze współistniejącą ChNS, stanowić może 
uzasadnienie dla oznaczania poziomu proinsu-
liny u chorych na Ct2 obarczonych ryzykiem 
ChNS. Znajomość wartości tego parametru 
determinować może postępowanie terapeutycz-
ne - dzięki temu łatwiej będzie podjąć decyzję, 
u których chorych na Ct2 i ChNS należało by 
wcześniej, aniżeli to wynika ze stopnia wydol-
ności komórek β i dotychczas stosowanych 
zaleceń [22], rezygnować z terapii PSM i wdra-
żać insulinoterapię. Należy zaznaczyć, że ruty-
nowe wprowadzenie oznaczeń stężenia proin-
suliny do praktyki klinicznej wymaga bez wąt-
pienia standaryzacji metod laboratoryjnych poz-
walających na uzyskanie powtarzalnych 
wyników.  

5 WNIOSKI 

Na podstawie przeprowadzonych badań sformu-
łowano następujące wnioski. 
 Hiperproinsulinemia w grupie chorych na 

Ct2 skojarzoną z ChNS jest znacznie bar-
dziej nasilona niż wśród chorych cierpiących 
wyłącznie na Ct2 lub wyłącznie na ChNS. 

 Leczenie pochodnymi sulfonylomocznika 
chorych na Ct2 jest związane z wyższym 
stężeniem proinsuliny w surowicy w porów-
naniu do leczonych insuliną, niezależnie od 
współistnienia ChNS. 

 Poziom cholesterolu frakcji HDL oraz stę-
żenie triglicerydów stanowią czynniki deter-
minujące stężenie proinsuliny w surowicy na 
czczo, natomiast zaburzenia gospodarki 
węglowodanowej nie wpływają na poziom 
proinsuliny. 

 Stężenie proinsuliny w surowicy na czczo 
u chorych na Ct2, niezależnie od współ-
istnienia ChNS, jest związane ze stopniem 

uszkodzenia komórek β i nasileniem insu-
linooporności.  

 Oznaczanie stężenia proinsuliny u chorych 
na Ct2 ze współistniejącą ChNS, zwłaszcza 
u osób leczonych pochodnymi sulfonylo-
mocznika, wydaje się celowe dla oceny 
ryzyka progresji choroby wieńcowej u tych 
chorych i ewentualnej modyfikacji terapii 
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