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Има много типове инхибиторно въздействие на РКС, но само
няколко са специфични за РКС или
за отделните изоформи.1, 2, 3
Изоформ-неспецифичните РКСинхибитори са доказано твърде
токсични за употреба ин виво. Основният регулаторен домейн на
инхибиторите е насочен към свързващото място на фосфолипидите
и форболовия естер от РКС-структурата. Катализиращият домейн
на инхибиторите е свързването
за субстратната структура или
свързващото място за АТР.
Бизиндоилмалеимид, ЛУ333531
или рубоксистаурин е изоформа РКС-бета – селективен инхибитор, който показва клинично
повлияване на диабетната ретинопатия и нефропатия.1, 4, 5 Други инхибитори, като витамин
Е,6 антисензитивни олигонуклеодитиди или пептид-фрагментни инхибитори,7, 8 демонстрират
потенциални възможностти при
кардиоваскуларните заболявания.
Ротлерин или малотоксин,
натурален продукт, получен
от малотус филипинезис, е АТРсвъзващ инхибитор, който има
по-висок афинитет за РКС-омега-(3–6 микро М), но също може да
инхибира и други РКС-изоформи
(>30 микроМ), а калмодулин-зависимата протеин-киназа III е позната като РКС-омега.19

Интензивно изучавани са само биологичните и клиничните
ефекти на селективните инхибитори на витамин Е и РКС-бета при диабетици.
Витамин Е, силен антиоксидант, също има инхибиторен
ефект върху диацилглицерол (ДАГ)РКС пътя във васкуларните тъкани, но не инхибира РКС директно.
ДАГ-нивата и РКС-активацията,
индуцирана при повишени глюкозни нива, се нормализират в говежди васкуларни ендотелни клетки на ретината и плъхови аортни
гладкомускулни клетки при добавяне на 10–50 микроМ витамин Е.9, 10
Доказано е, че терапията с витамин Е ин виво може да нормализира кръвотока в ретината и
бъбречната тъкан при пациенти
със ЗД тип 1 с продължителност
по-малко от 10 години.11 Положителни резултати са получени от
Бурсел и колеги11 при млади диабетици с минимални ретинални или
ренални компликации. Витамин Е
нормализира ретиналния кръвоток в ранните етапи на диабета
и намалява риска от развитие на
съдови усложнения.12 Този ефект
не е потвърден при кардиоваскуларните заболявания (НОРЕ).12, 19
ЛУ333531 или рубоксистаурин
(РБС) е компетитивен инхибитор
за свързване с АТФ.5 Показва селективност за РКС-бета1,2 и при друНаука Ендокринология 5
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ги РКС-изоформи в наномоларни
концентрации. Може да инхибира
и други кинази, като Са-калмодулин-киназа и src-тирозин-киназа,
но само в микромоларна доза.
Получаването на РБС показва намаляване на кардиомиоцитната функция чрез намаляване на
миофиламентните отговори на
Са в сърцето, получени от трансгенетична миша свръхекспресия
на РКС-бета.13 РКС-инхибиторите
намаляват кардиалната и клетъчната дисфункция и системния оксидативен стрес при диабет или
инсулинова резистентност.14–16
Клиничните резултати от използването на РКС-инхибиторите са малко. Общо казано, инхибиторите могат да повлияят много
РКС-изоформи и РКС-независими
кинази, но имат множество странични действия. Има множество
индикации за приложението им,
включващи диабетна ретинопатия, нефропатия, невропатия
и ендотелна клетъчна дисфункция. Бекман и сътр.17 cа проследили ефекта на рутаскорбина върху ендителната дисфункция при
лица с нормални плазмени глюкозни нива и при такива с високи. Тези автори установяват, че повишените глюкозни концентрации
в кръвта индуцират абнормности в кръвотока на изследваното
рамо. Лечението с РБС предпаз-
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ва от абнормна ендотел-зависима вазодилатация, индуцирана
от хипергликемията. Активацията на РКС от хипергликемията
е отчасти отговорна за ендотелно клетъчната дисфункция и увеличения риск от коронарни инциденти при диабетици.17
Има много проучвания, съпоставящи приложението на РКСинхибитори, АСЕ-инхибитори и
АРБ при диабетна нефропатия и
протеинурия >300 ml дневно. Резултатите сочат сигнификантно намаление на гломерулната
филтрационна функция и протеинурията при употреба на РКСнхибитори, както и малка редукция при използването на другите
медикаменти.18
Подобни позитивни ефекти се
наблюдават и при приложение при
диабетна ретинопатия – превенция от загуба на визуса, макуларен
едем. За съжаление е невъзможно
стопирането на прогресията от
непролиферативна към пролиферативна ретинопатия при самостоятелна употреба.
РКС-инхибиторите изглежда са
новите терапевтици, които могат да стопират или забавят прогресията на диабетните съдови
усложнения. Употребата на неселективни РКС-инхибитори е свързана с много странични ефекти, които са значително по-малко при
селективните.
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