
Insulino-podobny czynnik wzrostu 1, IGF-1 
 
Pomysł: 
W naszych organizmach jest produkowanych tysiące różnych rodzajów cząsteczek 
sygnalizacyjnych. Związki te pełnią różne role. Część z nich mówi nierozwiniętym w pełni 
komórkom w co mają się różnicować, część mówi im co mają robić w danym momencie, inne 
informują o tym czy dana komórka ma już umrzeć, czy jeszcze nie. Często zdarza się, że dana 
cząsteczka pełni kilka różnych funkcji, w zależności od rodzaju komórki na jaką oddziałuje, 
miejsca oddziaływania lub obecności innych związków 1.  
W przypadku SLA (stwardnienie zanikowe boczne - sclerosis lateralis amyotrophica) nie są jeszcze 
dokładnie poznane mechanizmy choroby. Powstało za to wiele teorii dotyczących patogenezy tego 
schorzenia. Najważniejszą jej charakterystyką jest śmierć neuronów motorycznych, która powoduje 
postępujący zanik mięśni, paraliż i ewentualnie prowadzi do śmierci pacjenta. Jedna z teorii o 
przyczynach rozwoju tego schorzenia mówi o zaniku cząsteczek odpowiedzialnych za promowanie 
przeżywalności neuronów lub ich niedoborze 2-3. Jedną z takich cząsteczek jest insulino-podobny 
czynnik wzrostu 1 (IGF-1). Bierze ona udział w kontroli procesów metabolicznych, powoduje 
rozrost mięśni i promuje przeżywalność neuronów. Dowiedziono także, że u niektórych pacjentów 
cierpiących na SLA następuje obniżenie poziomu tej cząsteczki 2, 4-7. Z tych względów uzupełnienie 
jej braku potencjalnie może pomóc pacjentom cierpiącym na tę chorobę i stanowić ciekawy środek 
terapeutyczny.  
 
Mechanizm działania: 
Na cały system insulino-podobnego czynnika wzrostu składają się interakcje z kilkoma innymi 
białkami (poznanych jest przynajmniej sześć białek wiążących IGF-1), a także oddziaływania z 
receptorem tego związku. Receptor ten należy do grupy kinaz tyrozynowych i oddziałuje z licznymi 
ścieżkami sygnalizacyjnymi. Dzięki tym różnorakim interakcjom IGF-1 jest cząsteczką, która może 
pełnić wiele różnych funkcji zarówno w centralnym, jak i peryferycznym układzie nerwowym. 
Dowiedziono, że białko to ma działanie neuroochronne, blokuje stres oksydacyjny i procesy 
apoptotyczne, poprzez oddziaływanie na mitochondria oraz przeciwdziałając akcji 
proapoptotycznych cytokin, moduluje proliferację oraz różnicowanie się komórek, chroni neurony 
przed stresem ekscytotoksycznym i innymi uszkodzeniami 5, 8-14.  
Obecnie IGF-1 jest stosowany w terapii kilku chorób, między innymi deficytach hormonów 
wzrostu, zaburzeniach metabolicznych i cukrzycy 11. Trwają jednak badania mające na celu 
wprowadzenie tego białka do terapii przeciwko SLA. Przeprowadzono liczne badania na 
zwierzęcych modelach choroby, aby zweryfikować teorię o skuteczności terapii.  
W czasie doświadczeń zwiększenie ilości tej proteiny u gryzoni (w całym organizmie lub lokalnie, 
na przykład w mięśniach) skutkowało opóźnieniem w śmierci motoneuronów, poprawieniem się 
funkcji motorycznych, opóźnieniem pojawienia się pierwszych symptomów i przedłużeniem życia 
zwierząt laboratoryjnych. Przy czym część terapii była rozpoczynana już po pojawieniu się 
symptomów, co ma ogromne znaczenie dla pacjentów 15-22.  
Nie wszystkie badania ze zwiększeniem ilości IGF-1 u zwierząt zakończyły się jednak sukcesem. 
Na przykład wykonano doświadczenie w którym skrzyżowano myszy cierpiące na SLA 
(posiadającymi mutacje w genie SOD1 - dysmutazy ponadtlenkowej 1) z mszami 
nadprodukującymi IGF-1. U powstałej dzięki temu krzyżówki, która chorowała na SLA i miała 
podwyższone stężenie białka IGF-1, nie zaobserwowano zmian w postępach choroby w porównaniu 
z myszami posiadającymi samą mutację w SOD1. Autorzy tłumaczyli ten brak efektu 
terapeutycznego skumulowanymi wielorakimi oddziaływaniami w czasie rozwoju zwierząt, zmianą 
w biodostępności oraz reaktywności komórek na białko IGF-1, co było wynikiem ciągłej jego 
nadekspresji w organizmie 23. 
Jak już wcześniej wspomniano, u części pacjentów cierpiących na SLA zaobserwowano obniżenie 
poziomu białka IGF-1 2, 4-7. Nie dotyczyło to jednak wszystkich badań i część z nich nie zanotowała 
zmian w produkcji tej proteiny lub zanotowała wręcz zwiększoną jej ekspresję 24-28. 



Zaobserwowano jednak, że poziom tego białka był powiązany ze stanem pacjentów (mierzonym za 
pomocą ALSFRS-R - ALS functional rating scale - skala oceny czynnościowej stosowana w SLA), 
a u długo żyjących pacjentów cierpiących na SLA poziom tego białka był wyższy, co może 
potwierdzać ochronną rolę tego związku 27-28. 
 
Próby kliniczne: 
IGF-1 jest już stosowany w terapiach przeciw kilku schorzeniom 11. W przypadku pacjentów 
cierpiących na SLA przeprowadzono do tej pory kilka prób klinicznych. W były to badania na 
dużych grupach (183-330 osób). W czasie większości badań nie zaobserwowano znaczących 
efektów ubocznych. Najczęściej występowało jedynie zwiększenie ryzyka reakcji w miejscu 
iniekcji leku. W przypadku jednego badania zaobserwowano pojawienie się zaburzeń zakrzepowo-
zatorowych 33. Terapia tym białkiem została uznana generalnie za bezpieczną 29-33.  
W badaniach stosowano różne dawki leku, od 0,05 mg/kg/dzień do 0,1 mg/kg/dzień lub placebo 
przez okres od 9 miesięcy do dwóch lat 29-33. W przypadku jednego testu na 9ciu pacjentach 
stosowano dawki od 0,5 do 3 μg/kg co 2 tygodnie przez 40 tygodni 32.  
Kilka grup informowało o skuteczności terapii mierzonej za pomocą,  między innymi ALSFRS-R, 
oceny jakości życia, skali Norrisa 29, 32.  Inne próby nie wykazały skuteczności terapii (mierzone 
między innymi za pomocą skali Appel'a i ALSFRS-R) 30, 33.  
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