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Cieľ: 

 

Úvod: Periférna neuropatia je jednou z najčastejších chronických komplikácií diabetu. So zreteľom na 

úlohu polyolovej dráhy odbúravania glukózy v etiológii diabetickej neuropatie (DN), boli testované 

viaceré inhibítory aldózareduktázy ako potenciálne liečivá vrátane sorbinilu, tolrestatu, ranirestatu, 

fidarestatu, zenarestatu, zopolrestatu a epalrestatu. Epalrestat je v súčasnosti, jediným inhibítorom 

aldózareduktázy, ktorý sa používa v klinickej praxi na liečbu DN. Nedávno bol na ÚEFT SAV navrhnutý 

a patentovaný cemtirestat, 3-merkapto-5H-1,2,4-triazino[5,6-b]indol-5-acetát, ako účinný inhibítor 

aldózareduktázy.  

Cieľ: Hodnotili sme účinok cemtirestatu na symptómy periférnej DN u potkanov s experimentálnym 

diabetom typu 1 v 4-mesačnom experimente. Popri behaviorálnych testoch sme stanovili 

biochemické markery metabolizmu glukózy a lipidov v plazme a sedacom nerve. 

 

Súbor a metodika: 

Súbor a metodika: Experimentálny diabetes typu 1 bol u potkanov Wistar indukovaný i.p. podaním 

streptozotocínu (30 mg/kg) opakovane po tri dni. Cemtirestat sa podával zvieratám ako vodný roztok 

po dobu štyroch mesiacov. Hodnotili sa základné telesné parametre a metabolické ukazovatele. 

Pomocou behaviorálnych testov sa hodnotila senzitivita periférnych nervov na bolestivé podnety 

(„tail flick“ a „hot plate“) ako i na nebolestivé podnety („von Frey test“). 

 

 



 

 
 

Výsledky: 

 

Výsledky: Liečba neovplyvnila telesnú hmotnosť zvierat, hodnoty HbA1c ako i plazmatické hladiny 

cholesterolu, močoviny a kreatinínu. U liečených diabetických zvierat sme však zaznamenali zníženú 

hladinu triglyceridov, TBAR produktov a zníženú hladinu sorbitolu v erytrocytoch. Liečenie 

diabetických zvierat významne zlepšilo markery osmotickej fragility erytrocytov ako i skóre 

behaviorálnych testov zameraných na hodnotenie symptómov periférnej neuropatie. 

 

Záver (aj v anglickom jazyku): 

 

Záver: Liečba potkanov s experimentálnym diabetom typu 1 novým inhibítorom aldózareduktázy 

cemtirestatom významne zmiernila symptómy periférnej neuropatie. 

Conclusion: Treatment of type 1 diabetic rats with the novel aldose reductase inhibitor cemtirestat 

significantly attenuated symptoms of peripheral neuropathy. 
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