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Kardiotoksyczność fruktozy – czy warto jeść miód?

Cardiotoxicity of fructose – is it healthy to eat honey?
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fruktoza jest cukrem owocowym, dostarczanym do organizmu w formie wolnej (podstawowy cukier w owo-
cach i miodzie) oraz w formie związanej – jako składowa sacharozy. fruktoza występuje również jako substancja pomocnicza 
lub nośnik w wielu lekach, np. syrop na kaszel. nadmierne spożycie fruktozy uznawane jest za istotny czynnik ryzyka hiper-
urykemii, chorób sercowo-naczyniowych, nadciśnienia tętniczego, zespołu metabolicznego, a także chorób nerek. w związ-
ku z tym istotnego znaczenia dla prawidłowego funkcjonowania organizmu nabiera ograniczenie jej spożycia, a tym samym 
ograniczenie jej niekorzystnego wpływu na organizm.
Słowa kluczowe: fruktoza, hiperurykemia, nadciśnienie tętnicze, choroby sercowo-naczyniowe, zespół metaboliczny.

fructose is fruit sugar, supplied to the body in free form (primary sugar found in fruits and honey) and in bound 
form, as a component of sucrose. fructose is also an excipient or carrier in many medicines, such as cough syrup. excessive 
intake of fructose is considered as an important risk factor for hyperuricemia and cardiovascular disease, hypertension, meta-
bolic syndrome and also kidney disease. Therefore, because of fructose deleterious metabolic effects, it is essential to limit food 
fructose consumption for the proper function of human body.
Key words: fructose, hyperuricemia, hypertension, cardiovascular disease, metabolic syndrome.

Streszczenie

Summary

Wstęp
fruktoza może być dostarczona do organizmu w for-

mie wolnej (jest podstawowym cukrem w owocach i mio-
dzie) oraz w formie związanej – jako składowa sacharozy. 
sacharoza ulega w jelicie hydrolizie enzymatycznej, w wyni-
ku czego powstaje glukoza i fruktoza. stosunkowo mała ilość 
fruktozy zawarta jest w naturalnych pokarmach, jak: owoce, 
warzywa czy miód, w porównaniu z produktami spożywczy-
mi, do których dodawany jest syrop kukurydziany o wysokiej 
zawartości fruktozy (high fructose corn syrup – Hfcs). 

Tabela 1. Soki owocowe, owoce i warzywa z naturalną  
zawartością fruktozy w g/100 g produktu [2]

Jabłka 5,74

Gruszka 6,75

kiwi 4,41

winogrona 7,63

Daktyle 31,33

figi 5,51

Rodzynki 32,77

sok pomarańczowy 2,36

kapusta kiszona 0,27

Pieczarki 0,03

seler korzeniowy 0,09

szpinak 0,11

w II połowie XX w. w diecie mieszkańców krajów za-
chodnich pojawił się nowy składnik uzyskiwany z kukury-
dzy – syrop z dużą zawartością fruktozy (mieszanka frukto-

zy i glukozy). w usa jest szeroko stosowany w napojach 
słodzonych, w wypiekach, słodyczach, konserwowanych 
owocach, dżemach, galaretkach i produktach mlecznych. 
Producenci preferują syrop Hfcs od sacharozy, ponieważ 
jest niedrogi w produkcji. zawartość fruktozy w poszczegól-
nych produktach jest bardzo różna [1].

Tabela 2. Napoje jako produkty przetworzone z zawarto-
ścią fruktozy w g/100 g produktu [2]

cola 2,08

lemoniada 4,80

wino białe słodkie 3,85

wino jabłkowe 3,65

Piwo Portwein 6,60

syrop owocowy 1,89

Jogurt z muesli 0,56

Maślanka z owocami 0,34

Tabela 3. Żywność przetworzona z zawartością fruktozy 
w g/100 g produktu [2]

Baton jogurtowy 1,38

Herbatniki maślane 9,57

Jabłecznik 6,24

Piernik 6,66

ketchup 12,00

konfitury dla diabetyków 17,33

krem orzechowo-nugatowy 47,90

Przecier pomidorowy 12,64

Musztarda 0,42
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fruktoza występuje również jako substancja pomocni-
cza lub nośnik w wielu lekach, np. syrop na kaszel. w wie-
lu produktach dla diabetyków oraz produktach z zastępczy-
mi słodzikami oznaczonymi „nie zawiera cukru”, stosuje 
się sorbit. sorbit blokuje system transportowy GluT-5 od-
powiedzialny za wchłanianie fruktozy w jelicie cienkim. 
spożycie fruktozy z owoców i warzyw wynosi około 15 g/ 
/dzień [1]. szczyt stężenia fruktozy występuje okolo 30–60 
minut po spożyciu posiłku zawierającego ten cukier. stęże-
nie fruktozy na czczo w krwi u zdrowego człowieka wyno-
si 8,1 ± 1,0 mmol/l [3].

w codziennej diecie naturalnie występująca wolna fruk-
toza (szczególnie z owoców i miodu) jest skromnym skład-
nikiem energetycznym. Istnieją dowody wskazujące, że 
spożycie fruktozy z owoców i miodu nie powoduje tych 
samych przeciwnych skutków metabolicznych co dodana 
fruktoza, może to być wynikiem obecności naturalnych an-
tyoksydantów z owoców i miodu i/lub diety z zawartością 
błonnika [4, 5]. nie zaobserwowano znaczącego związ-
ku między spożyciem soku owocowego, będącego głów-
nym źródłem naturalnie występującej fruktozy, a stężeniem 
kwasu moczowego w krwi. sok owocowy jest także dobrym 
źródłem antyoksydantów, włączając witaminę c i karoteno-
idy. witamina c powoduje zwiększone wydalanie kwasu 
moczowego z moczem [6]. na szczególną uwagę zasługu-
je miód, węglowodany są jego głównymi składnikami, sta-
nowią około 95% suchej masy miodu. fruktoza jest głów-
nym cukrem w większości rodzajów miodu. Poza węglowo-
danami miód zawiera liczne związki, takie jak: kwasy orga-
niczne, białko, aminokwasy, sole mineralne, polifenole, wi-
taminy i związki aromatyczne, a także około 25 różnych oli-
gosacharydów.

Miód zawiera dużą ilość innych składników tworzących 
wartość odżywczą i wykazujących korzystne dla organi-
zmu działania: p/drobnoustrojowe, p/utleniające, p/wiruso-
we, p/pasożytnicze, p/zapalne, p/mutagenne, p/nowotworo-
we oraz działanie immunosupresyjne. właściwości prozdro-
wotne miodu są osiągalne tylko przez spożywanie wysokich 
dawek miodu od 50 g do 80 g. skład miodu i jego działanie 
biologiczne zależą w dużym stopniu od jego pochodzenia 
botanicznego [7].

Metabolizm fruktozy
fruktoza po spożyciu, wchłaniana jest w jelicie cien-

kim do enterocytów przy udziale specyficznego transpor-
tera GluT-5. w mięśniach szkieletowych i tkance tłusz-
czowej fruktoza fosforylowana jest przez heksokinazę do 
fruktozo-6-fosforanu, który następnie metabolizowany jest 
w cyklu glikolizy. w komórkach cewek bliższych, komór-
kach nabłonka jelitowego, ale głównie w hepatocytach, na-
stępuje fosforylacja fruktozy do fruktozo-1-fosforanu przy 
udziale fruktokinazy. Reakcja ta, w odróżnieniu od metabo-
lizmu glukozy, nie jest kontrolowana przez ujemne sprzęże-
nie zwrotne, w związku z tym, im większa jest podaż frukto-
zy, tym bardziej nasilają się jej niekorzystne efekty metabo-
liczne. należy podkreślić, że absorpcja fruktozy w jelitach 
wzrasta wraz ze wzrostem jej podaży w pokarmach. 

w procesie fosforylacji fruktozy w sposób niekontro-
lowany zużywa się aTP i grupy fosforanowe, co powodu-
je wzrost degradacji nukleotydów, spadek syntezy białek, 
a wzrost ilości aDP i aMP zwiększa wątrobową produkcję 
kwasu moczowego. fruktozo-1-fosforan jest następnie roz-
szczepiany przez aldolazę na fosfodihydroksyaceton i alde-
hyd glicerynowy. fosfodihydroksyaceton jest metabolizo-
wany w cyklu glikolizy dzięki reakcji katalizowanej przez 
izomerazę triozofosforanową, a aldehyd glicerynowy prze-
kształca się (przez kinazę specyficzną dla trioz) w aldehyd 
3-fosfoglicerynowy i również przechodzi do glikolizy [8]. 

Tego efektu nie powoduje glukoza, co podkreśla więk-
szą negatywną rolę fruktozy w rozwoju niepożądanych 

zmian metabolicznych: insulinooporności, stłuszczenia wą-
troby, dyspidemii, otyłości brzusznej.

w świetle powyżej przedstawionych danych, dowodzą-
cych znaczenia fruktozy w powstawaniu hiperurykemii eg-
zogennej, warto podkreślić jej znaczenie w chorobach ukła-
du sercowo-naczyniowego i nerek, a także zaznaczyć spo-
soby ograniczenia jej niekorzystnego wpływu na organizm.

wydaje się, że istotnego znaczenia nabiera odróżnie-
nie bezobjawowej hiperurykemii od objawowej dny prze-
biegającej z podwyższonym stężeniem kwasu moczowe-
go. ważne jest także rozróżnienie hiperurykemii polekowej 
(wynikającej ze stosowania leków moczopędnych) od hiper- 
urykemii samoistnej, wynikającej z upośledzenia wydziela-
nia kwasu moczowego do światła cewek nerkowych oraz 
zwiększonego jego wytwarzania spowodowanego niedobo-
rem enzymatycznym (niedobór fosforybozylotransferazy hi-
poksantynoguaninowej).

Bezobjawowa hiperurykemia zdefiniowana jest jako stę-
żenie kwasu moczowego > 6 mg/dl (> 360 µmol/l) u kobiet 
i > 7 mg/dl (> 420 µmol/l) u mężczyzn, bez współistnieją-
cych objawów klinicznych dny moczanowej.

Hiperukemia a nadciśnienie tętnicze 
(NT) i przewlekła choroba nerek (PChN)

szereg badań klinicznych wykazuje, że chorzy z nT 
i chorobami układu sercowo-naczyniowego wykazują 
zwiększoną aktywność oksydazy ksantynowej i mają wyż-
sze poziomy kwasu moczowego w surowicy. Hiperuryke-
mia u pacjentów z nT występuje według danych różnych 
autorów z częstością od 3 do 54% i znacznie przewyższa jej 
występowanie w populacji ogólnej. szczególnie jest obec-
na w nT leczonym (30–58%), co wynika z częstego stoso-
wania diuretyków, a także w nT złośliwym (75%). uważa 
się, że hiperurikemia jest czynnikiem ryzyka rozwoju nT, 
z drugiej zaś strony u chorych z wieloletnim nT pierwotnym 
jest ona wyrazem wzrostu wewnątrznerkowego oporu na-
czyniowego i upośledzenia sekrecji cewkowej kwasu mo-
czowego. wskutek czynnościowych i strukturalnych zmian 
w mikrokrążeniu u chorych z nT dochodzi do lokalnego 
spadku przepływu krwi, niedokrwienia tkanek i zwiększo-
nej syntezy kwasu moczowego w wyniku wzrostu ekspresji 
oksydazy ksantynowej [9].

w długoterminowej obserwacji populacji uczestniczą-
cej w framingham study wykazano, że zwiększone stęże-
nie kwasu moczowego w surowicy krwi jest czynnikiem 
prognostycznym rozwoju nT [10]. Również autorzy bada-
nia Bogalusa Heart study wykazali, że występowanie hiper- 
urykemii wiąże się ze wzrostem ciśnienia tętniczego już we 
wczesnych okresach życia, co może predysponować do roz-
woju nT w wieku dorosłym [11]. feig i wsp. sugerują, że hi-
perurykemia występująca u kobiety ciężarnej wskutek prze-
nikania przez krążenie maciczno-łożyskowe kwasu moczo-
wego powoduje uszkodzenie nefronów płodu, zmniejszo-
ną ich liczbę i przyczynia się w tym mechanizmie do roz-
woju nT [12]. Tykarski w badaniach własnych wykazał, że 
zmniejszenie klirensu kwasu moczowego w nT pierwotnym 
wiąże się z upośledzeniem sekrecji cewkowej tego związ-
ku przy prawidłowej reabsorpcji przedsekrecyjnej i pose-
krecyjnej kwasu moczowego [13]. wykazano, że hiperury-
kemia występująca u chorych na nT wiąże się ze stopniem 
zaawansowania uszkodzeń narządowych. Jastrzębski i wsp. 
u chorych z nT umiarkowanym i ciężkim wykazali w gru-
pie pacjentów ze znacznie podwyższonym poziomem kwa-
su moczowego (ua > 402 µmol/l) większy przerost lewej 
komory oraz większe pogrubienie kompleksu IMT w porów-
naniu z pacjentami z nT i niższym poziomem kwasu mo-
czowego (ua < 285 µmol/l) [14]. Jednocześnie u chorych 
z wyższymi poziomami kwasu moczowego częściej obser-
wowano cechy zespołu metabolicznego, przewlekłego sta-
nu zapalnego i upośledzonej czynności nerek. kwas mo-
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czowy można uznać za mediatora subklinicznych powikłań 
narządowych u chorych na nT [15]. wysokie stężenie kwa-
su moczowego wiąże się również ze zwiększoną sztywno-
ścią naczyń. kostka-Jeziorny i wsp. w badaniach własnych 
wykazali korzystny wpływ allopurinolu na podatność aor-
ty i zmniejszenie aortalnej prędkości fali tętna, niezależnie 
od wywieranego efektu hipourykemicznego. obserwowano 
tendencje do zmniejszenia sztywności aorty i zmniejszenia 
aortalnej fali tętna w grupie, w której w trakcie obserwacji 
spadek stężenia kwasu moczowego był większy [14].

Hiperurikemia a niewydolność serca (NS)
wzrost stężenia kwasu moczowego spowodowany te-

rapią diuretykami w związku z właściwościami antyoksy-
dacyjnymi kwasu moczowego (zmiatacz wolnych rodników 
tlenowych) może być korzystny u chorych z ns i wpływać 
korzystnie na metabolizm komórek mięśnia sercowego, po-
wodując zmniejszenie komórkowego wykorzystania tlenu 
[16]. Diuretyki tiazydowe oraz pętlowe zwiększają stęże-
nie kwasu moczowego (tego niekorzystnego działania po-
zbawione są indapamid oraz diuretyki oszczędzające po-
tas) w wyniku zwiększonej reabsorpcji kwasu moczowego 
w cewce proksymalnej. Hiperurikemia rozwija się z regu-
ły po 2 miesiącach od rozpoczęcia leczenia moczopędne-
go, a jej ciężkość zależy od dawki diuretyku. wzrost stęże-
nia kwasu moczowego w wyniku terapii diuretykami może 
być zjawiskiem korzystnym, a nawet – jak się uważa – może 
zapobiegać rozwojowi uszkodzenia układu sercowo-naczy-
niowego. w odróżnieniu od wzrostu stężenia kwasu mo-
czowego, w wyniku jego bezpośredniego powstawania pod 
wpływem oksydazy ksantynowej, w przypadku hiperurike-
mii po diuretykach nie dochodzi do jednoczesnego powsta-
wania wolnorodnikowych form tlenu, co jest zjawiskiem 
korzystnym [17].

Hiperurikemia występująca u chorych z ns jest spo-
wodowana zmniejszonym wydalaniem kwasu moczowe-
go przez nerki oraz zwiększoną jego produkcją. występo-
wanie Pchn u chorych z ns może nasilać hiperurykemię, 
bowiem upośledza cewkową sekrecję kwasu moczowego. 
wyższy poziom kwasu moczowego występuje u chorych ze 
znacznym zaawansowaniem ns (klasa III i IV nyHa, ni-
ska frakcja wyrzutowa, obniżona wydolność fizyczna) czę-
sto współistniejącą z markerami przewlekłego stanu zapal-
nego i anemią [18].

Hiperurikemia a leczenie przeciw- 
nadciśnieniowe

stosowane w leczeniu nT leki beta-adrenolityczne po-
wodują podwyższenie stężenia kwasu moczowego, nieza-
leżnie od kardioselektywności preparatu. antagoniści wap-
nia z grupy dihydropirydyn nie wpływają na stężenie kwa-
su moczowego w przewlekłym leczeniu przeciwnadciśnie-
niowym. korzystne, obniżające stężenie kwasu moczowe-
go, działanie wykazują aceI. wśród nich udowodniono ko-
rzystny efekt hipourykemiczny dla kaptoprilu, enalaprilu, 
perindoprilu i ramiprilu. wśród sartanów podobny efekt wy-
kazano dla losartanu, który zwiększa wydalanie kwasu mo-
czowego przez hamowanie jego reabsorpcji w cewce prok-
symalnej [17, 19].

Powikłania narządowe
fruktoza powodując hiperurykemię, odgrywa waż-

ną rolę w patogenezie składowych zespołu metaboliczne-
go. Powoduje insulinooporność, hiperglikemię, hiperlipide-
mię, wzrost ciśnienia tętniczego. stężenie kwasu moczowe-
go jest niezależnym czynnikiem ryzyka nT, otyłości, hiper-
insulinemii, a może także cukrzycy typu 2, jest również nie-

zależnym od filtracji kłębuszkowej czynnikiem ryzyka cho-
roby nerek [20, 21]. 

Istnieje szereg danych eksperymentalnych wskazują-
cych, że fruktoza pośrednio niekorzystnie wpływa na czyn-
ność śródbłonka i komórek cewek nerkowych [22, 23]. na 
modelu zwierzęcym zaobserwowano, że podawana szczu-
rom fruktoza powoduje hipertrofię kłębuszków nerkowych, 
atrofię cewek, zapalenie śródmiąższu nerki oraz zmiany pa-
tomorfologiczne o charakterze glomerulosklerozy [24]. Po-
większenie wymiarów nerek, obrzęk komórek cewek bliż-
szych może być porównywany do zmian występujących 
w przebiegu nefropatii cukrzycowej.

Rola kwasu moczowego jako czynnika ryzyka powikłań 
narządowych wydaje się być dobrze udokumentowana. 
kwas moczowy stymuluje proliferację komórek mięśniów-
ki gładkiej naczyń oraz uwalnianie czynników zapalnych 
i chemotaktycznych, np.: PaI-1, cRP, McP-1, Tnf-α, inter-
leukina-1ß i 6. wpływa na nasilenie stresu oksydacyjnego, 
co powoduje zaburzenie wydzielania adyponektyny przez 
adypocyty, zmniejsza uwalnianie tlenku azotu ze śródbłon-
ka, głównego czynnika wazodylatacyjnego łożyska naczy-
niowego [25]. niedobór tlenku azotu w tętnicach mięśni 
szkieletowych jest związany ze zmniejszeniem reakcji wa-
zodylatacyjnej naczyń na insulinę, a więc odpowiada za 
nasilenie obwodowej insulinooporności. fruktoza i hiper-
insulinemia sprzyjają hipertriglicerydemii oraz powstawa-
niu otyłości typu brzusznego. nadmierne spożycie frukto-
zy oraz podwyższone stężenie kwasu moczowego są także 
związane z nadmiernym odkładaniem tłuszczów w wątro-
bie, powstawaniem niealkoholowego stłuszczenia wątroby 
i marskości wątroby. 

Hiperurykemia jest przyczyną niekorzystnych zmian na-
rządowych w układzie krążenia, ale zaburzenia hemodyna-
miki mogą również wpływać na zwiększenie urykemii.

Hiperurykemia zwiększa wewnątrznerkowy opór naczy-
niowy, co obniża przepływ krwi w warstwie korowej zabu-
rzając cewkowy transport kwasu moczowego, obniżając jego 
klirens i powodując wzrost jego stężenia w surowicy [26].

w analizie wieloczynnikowej grupy chorych charakte-
ryzujących się zwiększonym stężeniem kwasu moczowe-
go i podwyższonym indeksem masy lewej komory wykaza-
no, że są to niezależne czynniki ryzyka postępu Pchn i roz-
poczęcia leczenia nerkozastępczego [27]. wyższe stęże-
nia kwasu moczowego, jako prawdopodobnego wykładni-
ka zwiększonego stresu oksydacyjnego, są związane z pod-
wyższonym ryzykiem wystąpienia napadowego migotania 
przedsionków, co wykazano w grupie ponad 15 000 cho-
rych w badaniu aRIc. Ten związek był obserwowany nieza-
leżnie od innych czynników ryzyka sercowo-naczyniowe-
go. Hiperurykemia związana jest także z wyższym ryzykiem 
występowania utrwalonego migotania przedsionków [28].

Podwyższone stężenia kwasu moczowego były istot-
nie statystycznie związane z wyższym ryzykiem wystąpie-
nia udaru mózgu i zgonu w obszernej metaanalizie grupy 
238 000 pacjentów z 16 badań prospektywnych, także po 
uwzględnieniu w ocenie wieku, płci, występowania nT, cu-
krzycy, hiperlipidemii [29]. stężenie kwasu moczowego 
związane jest z powikłaniami mikro- i makroangiopatycz-
nymi u chorych z cukrzycą typu 2, jest także czynnikiem ry-
zyka wystąpienia choroby wieńcowej oraz obniżenia się fil-
tracji kłębuszkowej w tej grupie pacjentów, po uwzględnie-
niu innych czynników ryzyka, w porównaniu do chorych 
z cukrzycą, ale bez hiperurykemii.

w badaniu populacyjnym „national Health and nutri-
tion survey 2005–2008” zaobserwowano związek między 
podwyższonymi stężeniami kwasu moczowego a wystę-
powaniem zaburzeń snu pod postacią nocnego chrapania 
i uczucia senności w ciągu dnia. Prawdopodobnie hipok-
sja wywołana zaburzeniami oddychania nasila degradację 
aTP, która sprzyja wzrostowi urykemii. w badaniu tym nie 
wykonywano jednak polisomnografii, a opierano się na da-
nych uzyskanych z wywiadu.
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oksydacyjnego, wynikającego z nadmiernej produkcji wol-
nych rodników [33, 34].

w świetle licznych badań, w znacznej mierze przepro-
wadzonych na zwierzętach, trudno jednoznacznie odpo-
wiedzieć, na ile wzrost aktywności tych związków w ko-
mórce jest następstwem ich nadprodukcji lub zmniejsze-
nia aktywności enzymatycznych, jak i nieenzymatycznych 
związków antyoksydacyjnych [35]. z drugiej zaś strony, ist-
nieje szereg dowodów wskazujących, że zwiększona pro-
dukcja wolnych rodników może być następstwem zwięk-
szonej aktywności naDPH oksydazy. Przypuszcza się, że 
wzrost wewnątrzkomórkowej aktywności układu renina– 
–angiotensyna, jaki towarzyszy diecie bogatofruktozowej, 
może być jednym z licznych czynników zwiększających 
aktywność naDPH oksydazy [36–38]. nie można również 
z całą pewnością wykluczyć bezpośredniego aktywującego 
działania kwasu moczowego w stosunku do nDPH oksyda-
zy [39]. Do tej pory zdecydowanie dużo miejsca poświęco-
no badaniom na zwierzętach, w oparciu o które próbowa-
no wyjaśnić niektóre mechanizmy odpowiedzialne za nie-
korzystne działanie fruktozy w stosunku do serca i naczyń. 
obserwacji w tym zakresie w stosunku do ludzi ze wzglę-
dów oczywistych nie przeprowadzono, niemniej jednak, 
istnieją pewne przesłanki wskazujące na to, że podobne 
procesy patofizjologiczne opisywane u zwierząt mogą za-
chodzić u ludzi. Jednym z takich dowodów może być wy-
kazanie, jak to poprzednio stwierdzono u zwierząt, zwięk-
szonego stężenia fruktozy w osoczu u chorych z cukrzycą.

o hipotetycznym związku między zwiększoną aktyw-
nością szlaku poliowego, jako przyczyny hiperfruktoze-
mii u tych chorych, może świadczyć to, że obserwowano 
zmniejszenie stężenia fruktozy wraz z wyrównaniem gli-
kemii [40]. Również w badaniach przeprowadzonych na 
zdrowych ochotnikach, którym przez kilka tygodni poda-
wano dietę wysokofruktozową, stwierdzono zmniejszoną 
aktywność dyzmutazy ponadtlenkowej (soD) – naturalne-
go antyutleniacza. z praktycznego punktu widzenia warto 
podkreślić, że zwiększenie podaży związków miedzi z die-
tą odwraca niekorzystne zjawisko, jakim jest obniżenie ak-
tywności soD [41].

Podsumowanie
Podstępnie przebiegające w cukrzycy powikłania na-

czyniowe powszechnie wiążą się z zaburzeniami gospo-
darki węglowodanowej, wskazując przy tym niemal jedno-
znacznie hiperglikemię jako głównego winowajcę uszko-
dzeń narządowych. coraz więcej badań przeprowadzonych 
na zwierzętach pozwala sądzić, że również podwyższone 
stężenie fruktozy w osoczu i tkankach stanowi istotny ele-
ment w patogenezie uszkodzeń narządowych w przebiegu 
cukrzycy. Poza dietą dodatkowym źródłem fruktozy w oso-
czu i tkankach jest zwiększona aktywność szlaku sorbitolo-
wego, która wzrasta w stanach przebiegających z hipergli-
kemią. we wspomnianych badaniach udało się wykazać, że 
farmakologicznemu zablokowaniu przemiany sorbitolu we 
fruktozę towarzyszy nie tylko zmniejszenie stężenia tej hek-
sozy w osoczu, ale również i w mięśniu sercowym. w ser-
cu zwiększenie zawartości fruktozy w tkance mięśniowej 
wiązało się ze znacznym zwłóknieniem narządu [30]. na-
tomiast pozostaje sprawą otwartą, czy stwierdzana w znacz-
nych ilościach fruktoza w mięśniu sercowym dostaje się do 
wnętrza kardiomiocytów z osocza za pośrednictwem odpo-
wiednich transporterów i/lub jej produkcja ma miejsce we 
wnętrzu komórki mięśnia sercowego. za potwierdzeniem 
tej pierwszej możliwości może przemawiać to, że w szere-
gu narządów, w tym również w mięśniu sercowym, stwier-
dzono obecność transportera GluT-5 swoistego dla frukto-
zy, natomiast nie posiadającego zdolności transportowania 
do wnętrza komórki zarówno glukozy czy też galaktozy [31, 
32]. Tym samym niewielki wzrost stężenia fruktozy (zwięk-
szenie aktywności szlaku sorbitolowego, wzrost podaży 
fruktozy z dietą, stłuszczenie wątroby) będzie powodował 
zwiększony transport tego cukru do wnętrza komórek w ob-
rębie cewek nerkowych, jak i kardiomiocytów. w następ-
stwie tego dochodzi nie tylko do zmian czynnościowych 
i morfologicznych w samej komórce mięśnia sercowego, ale 
również do niekorzystnych zjawisk elektrofizjologicznych. 
Podłoża opisanych niekorzystnych zdarzeń należy się do-
szukiwać m.in. we wzroście wewnątrzkomórkowego stresu 
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