
Streszczenie 

 

 Od paru lat dożylnie podawany LA klasyfikuje się - w oparciu o procedury EBM (ang. 

Evidence-Based Medicine) - jako lek o udokumentowanym wpływie na mechanizmy 

patogenetyczne polineuropatii cukrzycowej. Wyniki intensywnie prowadzonych prac 

eksperymentalnych pozwalają przypuszczać, że LA okaże się skutecznym i uznanym lekiem 

również w terapii innych stanów patologicznych, wśród których wymienia się również 

choroby nerek. 

 W prezentowanej tu rozprawie doktorskiej przedstawiono wyniki badań dotyczących 

wpływu doustnej suplementacji LA w dawce dziennej 600 mg przez okres 30 dni na 

szacowany wskaźnik filtracji kłębuszkowej (eGFR) u chorych z przewlekłą chorobą nerek 

(CKD). Badaniem objęto: (1) pacjentów w stadium 3-5 CKD nie poddawanych dializie (ND); 

(2) pacjentów poddawanych dializie otrzewnowej (PD). Grupę kontrolną stanowili zdrowi 

ochotnicy. Do badań użyto leku stosowanego w praktyce klinicznej o nazwie Neurolipon-MIP 

600, który jako substancję farmakologicznie aktywną zawiera racemat LA. Uzyskane wyniki 

wskazują, że w grupie pacjentów ND po 30 dniach suplementacji kwasem liponowym doszło 

do obniżenia poziomu kreatyniny w osoczu o 17,9 µmol/L i tym samym podwyższenia 

wartości eGFR o 1,54 ml/min/1,73 m
2
. Natomiast LA nie miał wpływu na wartość eGFR  

u pacjentów poddawanych PD. Otrzymane wyniki wskazują więc, że stosowanie kwasu 

liponowego chorych ND może okazać się skuteczną strategią terapeutyczną pozwalającą na 

zwolnienie postępującej utraty czynności nerek i odsunięcie w czasie konieczności 

rozpoczęcia leczenia nerkozastępczego, co ma niebagatelne znaczenie dla jakości życia 

i komfortu pacjenta. Badania te wskazują ponadto na nowe możliwości farmakologicznego 

działania LA.  

 U pacjentów z CKD obserwuje się zaburzony profil aminokwasowy, przy czym 

największe zmiany dotyczą aminokwasów siarkowych: cysteiny i homocysteiny. Trzeba też 

pamiętać, że w nerkach ponad 80% homocysteiny jest metabolizowane za pośrednictwem 

transsulfuracji, co sugeruje, że nerki mogą wytwarzać znaczące ilości siarczków. 

Przedstawione w niniejszej rozprawie doktorskiej badania nie wykazały wprawdzie istotnego 

wpływu LA na poziom siarczków, będących zdysocjowaną formą H2S, ale zarówno  

u pacjentów ND, jak i PD zaobserwowano po 30 dniowej suplementacji LA znamienny 

wzrost poziomu siarki sulfanowej w osoczu. Metabolizm siarki cysteiny odbywa się na 

dwóch szlakach biochemicznych: katabolizm tlenowy prowadzący do tauryny i siarczanów, 

gdzie atom siarki przyjmuje najwyższy (+6) stopień  utlenienia oraz katabolizm beztlenowy,  



w wyniku którego powstają związki z siarką sulfanową, które zawierają atom siarki na  

0 stopniu utlenienia, zawsze związany kowalencyjnie z innym atomem siarki. Biologiczne 

znaczenie siarki sulfanowej polega na regulacji aktywności białek poprzez tworzenie 

wodoronadsiarczków i trisiarczków oraz detoksykacji cyjanku, będącego również toksyną 

uremiczną. Związki z siarką sulfanową wykazują również właściwości antyoksydacyjne. 

Siarka sulfanowa i siarczki, będące zdysocjowaną formą siarkowodoru (H2S) należą do tzw. 

reaktywnych form siarki (RFS). Obecnie coraz częściej wskazuje się na wzajemne relacje 

pomiędzy istniejącymi depozytami siarki sulfanowej w komórkach, a produkowanym 

endogennie H2S. Utworzony H2S  może być deponowany w postaci siarki sulfanowej, z której 

- w zależności od potrzeb komórki - może być z powrotem uwalniany. W tym kontekście 

ważne są również poglądy sugerujące, że cząsteczką sygnałową, odpowiadającą za 

obserwowane działanie biologiczne RFS jest siarka sulfanowa, a nie sam H2S. Tak więc fakt, 

że w grupie pacjentów ND kwas liponowy podnosi osoczowy poziom siarki sulfanowej może 

sugerować, że korzystne działanie LA, manifestujące się podwyższeniem wartości eGFR  

w tej grupie chorych, może być związane z jego wpływem na endogenne przemiany siarki. 

 Na uwagę zasługuje również fakt, że nerki są odpowiedzialne za utrzymanie 

fizjologicznego stężenia cysteiny w osoczu. Jest to nie zawsze dość wyraźnie podkreślany 

aspekt metabolicznej funkcji nerek. W prezentowanych tu badaniach suplementacja LA 

u pacjentów ND doprowadziła również do obniżenia osoczowego poziomu cysteiny do 

niemal takiego poziomu, jaki zaobserwowano w grupie zdrowych ochotników. Tak więc 

oznacza to, że LA korzystnie wpływa w tej grupie pacjentów również na profil metaboliczny 

nerki związany z przemianami cysteiny. Uzyskane wyniki pozwalają więc przypuszczać, że 

LA okaże się skutecznym i uznanym lekiem stosowanym u pacjentów z chorobami nerek. 

W celu lepszego rozpoznania tego tematu planowane są dalsze badania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


