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Ostatnia dekada przyniosła znaczą cy postę p w leczeniu przerzutowego raka nerki. Coraz lepsze zrozumienie biologii molekularnej komórki nowotworowej otworzyło drzwi nowym technologiom i umożliwiło stworzenie terapii celowanych , znacząco poprawiających rokowanie
pacjentów. Obecnie do leczenia rozsianego raka nerki (mRCC) zarejestrowane są trzy grupy
leków ukierunkowanych molekularnie, a jedną z nich są inhibitory receptorowych kinaz tyrozynowych (R-TKI), w tym receptorów VEGF i PDGF: sunitynib, sorafenib, pazopanib
i aksytynib. Dotychczas nie zostały dokładnie scharakteryzowane wszystkie mechanizmy
oddziaływania tych leków na organizm człowieka. W 2004 roku M. Breccia wraz ze współpracownikami po raz pierwszy zauważył, że u diabetyków leczonych inhibitorami kinaz yt rozynowych znacznie poprawiła się kontrola cukrzycy. Od tego czasu wcią ż pojawiają się publikacje o znaczą cym wpływie tej grupy leków na poziom glukozy we krwi i status glikemiczny
zarówno w modelach zwierzę cych , jak i u pacjentów . Mimo że od pierwszego doni esienia
upłynę ło już ponad 10 lat, ta kwestia wcią ż nie została definitywnie wyjaśniona na poziomie
molekularnym. W naszej pracy analizujemy wpływ inhibitorów receptorowych kinaz tyrozynowych na zaburzenia cukrzycowe, przybliżamy tematykę molekularnej patogenezy cukrzycy
oraz prawdopodobne mechanizmy, które powodują zmiany glikemii u pacjentów leczonych R
TKI. Mamy nadzieję , że zwiększona świadomość tego problemu nie tylko wśród lekarzy
, ale i
młodych naukowców z różnych dziedzin przełoży się na wzrost ilości badań klinicznych i
genetycznych w tym obszarze badawczym.
Praca była wspierana przez dotacjęNCN UMO-2012/05/D/NZ5/01844
Last decade brought a substantial development in the treatment of renal cell carcinoma. Better
understanding of molecular biology of a cancer cell opened the doors for new technologies and
enabled us to create targeted treatments, significantly improving prognosis for oncological
patients. Currently three groups of molecular-level acting drugs are registered for the treatment
of metastatic renal cell carcinoma (mRCC). One of them are receptor tyrosine kinase inhibitors
(R- TKI), mainly for VEGF and PDGF receptors: sunitynib, sorafenib, pazopanib and aksytynib. The exact mechanisms of action on the human body have not been identified yet. In
2004 M. Breccia et al for the first time noticed significantly improved diabetes control in patients treated with tyrosine kinase inhibitors . Since then there have been a number of publications describing influence of these drugs on blood glucose levels and glicemic status, both on
animals models and retrospectively reviewed humans. Even though more than 10 years have
passed since the first report, this issue has not been thoroughly explained. In our report we
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analyse the influence of receptor tyrosine kinase inhibitors on diabetes, pathogenesis of diabetes on a molecular level and propose mechanisms, which could influence blood sugar levels in
patients treated with R-TKI. We hope that increased consciousness of this problem will have a
direct impact on a number of clinical and genetic studies in this area.
The paper was subsidised by NCN UMO-2012/05/D/NZ5/01844

1. Wprowadzenie
Przekaźnictwo wewnatrzkomó rkowe to skomplikowany, wielostopniowy proces, angażujący wiele bi ałek. Podstawą wpływu na ich akty wność jest reakcja fosforylacji , a wię c
przyłą czenia reszty fosforanowej do
danego białka, co pozwala zaktywować lub zahamować jego działanie .
Za proces ten odpowiedzialne są
enzymy zwane kinazami, przyłą czają ce reszty fosforanowe do am inokwasów: tyrozyny (kinazy tyrozynowe) lub seryny i treoniny (kinazy
serynowo-treoninowe). Zaburzenia
tego mechanizmu są podstawą rozwoju wielu nowotworów, dlatego najnowsze leki stosowane w ich leczeniu
opierają swoje działanie na hamowaniu tych kinaz. Pierwszy i najsłynniejszy lek z tej grupy, imatynib,
został wprowadzony do obrotu
w 2001 roku i zrewolucjonizował
terapię przewlekłej białaczki szpik owej. Od tego czasu na rynku pojawiło
się wiele le ków z grupy inhibitorów
kinaz tyrozynowych (TKI), które
znalazły zastosowanie w walce z

wieloma rodzajami nowotworów , na
przykład rdzeniowego raka tarczycy,
raka płuc , piersi, guzów przewodu
pokarmowego i raka nerki. Jednakże,
pomimo szerokiego zastosowania, nie
wszystkie właściwości TKI zostały
dotąd dobrze poznane. W 2004 roku
M. Breccia wraz ze współpracownikami po raz pierwszy zauważ ył, że u
diabetyków leczonych inhibitorami
kinaz tyrozynowych znacznie poprawiła się kontrola cukrzycy . [1] Pomimo licznych doniesień opisują cych
zmiany profilu gikemicznego pacjentów po zastosowaniu TKI, ich wpływ
na zaburzenia cukrzycowe nie został
jeszcze w pełni wyjaśniony
. Ze
względu na profil jednostki bada wczej, z którą współpracujemy niniejsza
praca skupia się na wpływie inhibitorów kinaz tyrozynowych stosowanych
w terapii raka nerki,a wię c sunitynibu,
sorafenibu i pazopanibu, na poziom
glikemii u retrospektywnie analizowanych pacjentów oraz modeli zwierzęcych.

2. Przegląd literatury
Wpływ inhibitorów receptorowych kinaz tyrozynowych na zaburzenia cukrzycowe jest coraz lepiej
dokumentowany i z roku na rok uzupełniany doświadczenia kolejnych
badaczy. W 2008 roku A. Templeton
opisał przypadek remisji cukrzycy
typu 1 u 64-letniego pacjenta podczas
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leczenia sunitynibem z powodu raka
nerki z przerzutami (mRCC). W
ciągu 9 miesięcy leczenia dawka
insuliny była systematycznie zmniejszana aż do całkowitej redukcji. Stan
ten utrzymał się co najmniej 7 miesięcy, licząc do daty publikacji art ykułu [2].
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Krótko po tym Billemont et al
opublikował pracę analizują cą wpływ
terapii sunitynibem na28 pacjentów z
mRCC, przy czym 19 osób miało
cukrzycę, a 9 nie. Z analizy poziomu
glikemii podczas 4-tygodniowej terapii wynikało, że u wszystkich diab etykow wystą piło odwracalne , znaczące obniżenie poziomu glukozy
(średnio o
1,77
mmol/l),
umożliwiające dwóm osobom całk owitą rezygnację z doustny ch leków
przeciwcukrzycowych, a pięciu os obom osią
gnięcie wyników
określanych jako prawidłowe do
czasu zakończenia terapii. Trend ten
nie dotyczył pacjentów bez cukrzycy,
w których spadek glikemii nie był
statystycznie znaczą cy (0,17 mmol/l)
[3].
W badaniu przeprowadzonym na
myszach Louvet et al zdołali uzyskać
remisję cukrzycy typu 1 u myszy
NOD tydzień po rozpoczę ciu terapii .
Ten efekt przypisali przeciwzapalnemu działaniu TKI w wyniku silnego
hamowania receptora PDGF i białka
c-Kit [4].
Dwa lata później Agostino et al
zbadali średni poziom gl ukozy we
krwi 80 pacjentów leczonych TKI, w
tym 30 leczonych sunitynibem
i 23 sorafenibem. W obydwu tych
grupach, zarówno u pacjentów
z cukrzycą jak i bez niej, zanotowano
spadek średniego poziomu glukozy,
kolejno o 14 mg/dL i 15 mg/dL dla
sunitynibu oraz o 12 mg/dL dla sorafenibu. Co istotne , po zakończeniu
leczenia poziom glukozy powrócił u
tych pacjentów do poprzednich
,
związanych z cukrzycą wartości . W
sumie 47% badanych mogło zaprzestać przyjmowania leków przeciwcukrzycowych podczas terapii TKI [5].
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Poprawę kontroli glikemii opisano
również w leczeniu pazopanibem: 73letni pacjent leczony glibenklamidem
zaprzestał przyjmowania go na czas
podawania pazopanibu, ze wzglę du
na średni spadek samodzielnie mi erzonego poziomu cukru o 5mmol/l i
obniżenie Hgb A1c z 10,9% do 7%,
przy niezmienionej masie ciała i
funcji nerek [6].
Niebezpieczną klinicznie sytuację
udokumentowali Jung et al, którzy
spotkali się z przypadkiem z
agrażającej życiu hipoglikemii podczas
leczenia sunitynibem. W tym przypadku pacjent nie miał zdiagnozowanej cukrzycy, lecz epizodu nie udało
się wyjaśnić w żaden inny sposób, jak
tylko ubocznym działaniem inhibitora
kinazy [7].
Najnowsze doniesienia dostarczają kolejnych dowodów na wpływ TKI
na gospodarkę cukrową . Badania
przeprowadzone przez Hong et al
wykazały znaczny spadek średnieg o
poziomu glukozy u pacjentów
z cukrzycą, gdzie średni wynik sprzed
terapii wynosił 185.2 +/- 52.8 mg/dl,
a po 4 tygodniach leczenia 76.1+/29.0 mg/dl. Co waż ne , tak znaczne
zmiany w wynikach badań krwi skutkowały zmianą dawki lub nawet
odstawieniem leków przeciwcukrzycowych u 40% pacjentów. Inaczej
jednak niż w przypadku rezultatów
Agostino, u pacjentów bez cukrzycy
wykazano tylko niewielki trend spadkowy jeśli chodzi o poziom gl ukozy.
Prócz tego, w całej grupie
48 badanych nie zaobserwowano
znaczących zmian BMI [8]. Także
w przypadku sorafenibu spośród 10
osób leczonych insuliną, 4 pacjentów
wymagało redukcji dawki w cią gu
pierwszych 3 miesięcy terapii , a
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żadna z
osób
nie
wymagała
zwiększenia ilości insuliny[9].
Niedawno ukazało się badanie
wykonane przez polskich naukowców
z uniwersytetów w Poznaniu i
Gdańsku, w którym badano wpływ
sunitynibu na poziom glukozy we
krwi u królików . U zwierzą t z c ukrzycą spadek poziomu
glukozy
wahał się mię dzy 14.4% a 69.6%,
podczas gdy dla zdrowych osobników
wynosił 15.4% do 33.6% między 6 a
12h od podania sunitynibu [10]. Listę
zamyka opublikowany w 2014 roku
opis przypadku kobiety z cukrzycą
typu 1, która przeszła zabieg pankreoduodenektomii z powodu neuroendokrynnego guza trzustki i która leczona
była 5-fluorouracylem, a nastę pnie z
powodu przerzutyów- sunitynibem.
W ciągu 3 miesięcy terapii pacjentce
stopniowo zmniejszało się zapotrz ebowanie na insulinę ; stan ten utrzy-

mał się do jej śmierci z powodu p owikłanego sepsą zapalenia płuc
3
miesiące później. Warto zauważ yc, że
kobieta była chora na cukrzycę typu1
od 40-stu lat. [11]
Mniej oczywiste wyniki uzyskujemy, gdy przeanalizujemy ilość
epizodów hipo- i hiperglikemii w
pełnej populacji pacjentów leczonych
sunitynibem lub pazopanibem, bez
podziału na tych z zaburzeniami
cukrzycowymi i bez nich. W informacjach podanych przez firmę Pfizer
u 19% badanych zanotowano epizody
hipoglikemii, natomiast hiperglikemia
pojawiła się u 15% [12]. Guevermont
et al zaliczyli podwyż szony poziom
cukru do toksycznych efektów
ubocznych terapii sunitynibem, występującym u 15% pacjentów [13].
Także dla pazopanibu rejestrowane są
zarówno przypadki hiper- jak i hipoglikemii u pacjentów z mRCC [14].

Tabela 1. Doniesienia i publikacje na temat wpływu TKI na zaburzenia cukrzycowe
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Autor i rok publikacji

Typ badania

TKI

Wpływ TKI na glikemię

A.Templeton et al
2008

Opis przypadku

sunitynib

Odstawienie insuliny na 7
miesiecy

B. Billemont et al
2008

Retrospektywne:28
osób

sunitynib

DM: ↓ BGL u wszystkich
19 pacjentów nieznaczny ↓
u pozostałych

Louvet et al 2008

Model zwierzęcy

sunitynib

remisja DM typu 1
u wszystkich myszy

Agostino et al
2010

Retrospektywne:

sunitynib

↓ BGL u pacjentów z i bez
DM

Boehm et al 2010

Opis przypadku

pazopanib

FPG ↓ >5 mmol/l

80 osób
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Jung et al 2011

Opis przypadku

sunitynib

ciężka hipoglikemia

Hong et al 2012

Retrospektywne: 48
osób

sunitynib

↓ BGL u 10 pacjentów z
DM, pozostali: nieistotny
statystycznie ↓

Imarisio et al
2012

Prospektywne: 10
osób

sorafenib

4/10 pacjentów wymagało
redukcji dawki insuliny

Szałek et al 2014

Model zwierzęcy

sunitynib

↓ BGL u wszystkich
zwierząt

Huda et al 2014

Opis przypadku

sunitynib

Odstawienie insuliny na 3
miesiące

DM (diabetes mellitus)- cukrzyca, BGL (blood glucose level)- poziom glukozy we krwi,
FGP – fasting plasma glucose
Źródło: Opracowanie własne

3. Wpływ TKI na molekularne szlaki przekaźnictwa we wnątrzkomórkowego
Mechanizm, w jakim inhibitory
receptorowych kinazy tyrozynowych
wpływają na przemiany glukozy w
organizmie nie został jeszcze w pełni
wyjaśniony. Włoska badaczka Patri-

zia O. Prada postuluje, że TKI mają
wpływ na dwa główne mechanizmy
rozwoju cukrzycy: insulinooporność
i uszkodzenie komórek beta [15].

3.1. Wpływ TKI na subpopulacje makrofagów
Wykazano, że nadmiernie rozwinięta tkanka tłuszczowa jest miejscem, w którym przebiega przewlekły
proces zapalny o niewielkim nasileniu, który powoduje jednak wzrost
systemowej insulinooporności . [ 16]
Do 40% komórek infiltrują cych tkankę tłuszczową u otyłych myszy i ludzi
to makrofagi [17]. Można je podzielić
na dwie subpopulacje: M1, wydzielające cytokiny takie jak TNF -α, IL-6
oraz iNOS oraz M2, wyciszające stan

zapalny poprzez produkcje IL-4 i IL10. [18] U otyłych badanych, równowaga mię dzy tymi dw oma grupami
jest przesunię ta w kierunku M1 [19].
W badaniach przeprowadzonych
przez Hagerkvist et al wykazano, że
podawanie TKI zmiejszyło ilość
krążącej IL-6 i TNF-α oraz iNOS, co
sugeruje, że lek zmienił proporcje
między subpopulacjami makrofagów
z M1 na M2 [20].

3.2. Wpływ na TNF-α
Zarówno adipocyty jak i makrofagi tkanki tłuszczowej wykazują
ekspresję receptorów TLR 4, które
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aktywują m .in. kaskady JNK (c-Jun
N-końcowej) i kinazy IκB (IKKβ),
prowadzących do aktywacji tra
n-
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skrypcji białka AP-1 i ją drowego NFκB, co z kolei skutkuje pojawieniem
się z zwiększonych ilościach czynników prozapalnych, w tym TNF-α.

Opisano polepszenie czułości na
insulinę po neutralizacji receptorów
dla TNF-α, który jest nadeksponowany w otyłości. [21]

3.3. Wpływ na obcią żenie retikulum endoplazmatycznego(ER)
U osób otyłych nadmiar
związków odżywczych powoduje
obciążenie ER ,
związane ze
zwiększoną produkcją białek . W
badaniach przeprowadzonych przez
Han et al imatynib był podawany
myszom z DM2 przez 4 tygodnie. Po
tym czasie nastapiła poprawa wyników glikemii na czczo i tolerancji
glukozy. Zmierzono takż e markery

obciążenia ER , takie jak phosphoPERK czy phospho- eIF2alfa i zauważono, że ich ilość zmniejszyła się.
Próbę powtórzono na komórkach raka
wątroby HepG 2, uzyskując podobne
wyniki. Zmniejszeniu obcią żenia ER
towarzyszył takż e spadek aktywności
JNK oraz spadek fosforylacji
IRS1(insulin receptor substrate) [22].

3.4. Wpływ na uszkodzenie komórek beta
Jak wspomniano wczesniej, imatynib i sunitynib zapobiegły śmierci
komórek beta u myszy z cukrzycą
typu 1. Wysunięto hipotezę , że
w okolicznościach stresu białko c-Abl
(obecne w znacznych ilościach
w ER), łą czą c się z białkiem Alph 2
indukuje apoptozę komórek beta
.

Tezę tę wspiera fakt, że wyłączenie cAbl przez siRNA (small interfering
DNA) chroni komórki beta przez
smiercią. TKI hamują c-Abl, co przypuszczalnie zapobiega apoptozie.
Efektowi temu towarzyszy spadek
aktywacji JNK [23].

3.5. Wpływ na NF-κB i odkładanie amyloidu
Mokhtari et al wykazali , że imatynib aktywuje czynnik NF-kappaB,
który
ma
działanie
antyapoptotyczne. Dodatkowo zaobserwowano spadek czułości komórek

trzustki na cytokiny, co moż e zmniejszać ilość powstającego amyloidu ,
który ma niekorzystne działanie na
wydajność wysp trzustkowych . [24,
25]

4. Podsumowanie
Nie ulega wą tpliwości, że R-TKI
mają wpływ na zaburzenia cukrz ycowe u pacjentów w trakcie leczenia
onkologicznego. Mamy świadomość,
że retrospektywne anali zy niewielkich grup pacjentów i stosunkowo
nieliczne próby na zwierzetach nie są
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wystarczające, by wyciagać daleko
idące wnioski . Jednakże w świetle
coraz liczniejszej zapadalności na
nowotwory w zachodnich społeczeństwach oraz powszechności
cukrzycy jako choroby cywlizacyjnej
uważamy, że konieczne jest posz e-
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rzenie naszej wiedzy na temat plejotropowego działania TKI na ludzki
organizm. TKI są obecnie czę sto
stosowane w leczeniu wielu typów
nowotworów, a nowe substancje z tej
grupy przechodzą przez kolejne stopnie prób klinicznych. Mokhtari
i Welsh w pracy opublikowanej w
2010 roku postulują przeprowadzenie
prób klinicznych w celu weryfikacji
następujących hipotez:
 TKI zapobiegają destrukcji k omórek beta u pacjentów z nowo
rozwiniętą cukrzycą typu1;
 TKI hamują autoimmunizacyjne
i zapalne reakcje u pacjentów
w stanie przedcukrzycowym ,
przez co moment rozwinię cia
pełnowobjawowej DM1 jest odsunięty w czasie;
 TKI poprawiają funkcję kom órek beta i wraż liwośc na insulinę
w późnych, zdekompensowa-

nym stadium DM2, przez co terapia insuliną przestaje być k onieczna. [26]
Autorzy niniejszej pracy mają
świadomość, że przeprowadzenie
takich badań na pacjentach moż e
spotkać się z trudnościami natury
etycznej, dlatego podkreślają k onieczność pop rzedzenia szeroko zakrojonych badań klinicznych na l udziach przeprowadzeniem odpowiednich prób na zwierzę tach. Uważamy,
że korzyści mogące wynikać zarówno
z potwierdzenia hamują cego wpływu
TKI na rozwój cukrzycy, jak
i z obalenia tej hipotezy byłyby znaczące: stajemy przed moż liwością
uzyskania nowej grupy leków przeciwcukrzycowych lub ostatecznego
potwierdzenia bezpieczeństwa stosowania inhibitorów kinaz tyrozynowych u diabetyków leczonych onkologicznie.

Podziękowania
Praca była wspierana przez dotację NCN UMO
-2012/05/D/NZ5/01844
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