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Celem badania by³a ocena stê¿enia
sL-selektyny w surowicy krwi oraz ekspresji L-selektyny na powierzchni granulocytów obojêtnoch³onnych oraz
monocytów krwi obwodowej chorych
na cukrzycê typu 2. Materia³ i metody.
Badania przeprowadzono w grupie 80
chorych na cukrzycê typu 2, w wieku
od 40 do 65 lat (rednia 56,40 ± 5,93
lat). Chorych na cukrzycê podzielono
na trzy grupy: grupa A - mikroangiopatia cukrzycowa, grupa B - makroangiopatia cukrzycowa, grupa C - chorzy bez klinicznie jawnych powik³añ
naczyniowych. Grupê kontroln¹ (n=20)
stanowili zdrowi ochotnicy odpowiednio dobrani co do wieku i p³ci badanych grup chorych. Stê¿enia sL-selektyny oznaczano metod¹ ELISA, natomiast ekspresjê L-selektyny na powierzchni leukocytów mierzono metod¹ fluorocytometrii przep³ywowej. Wyniki. U chorych na cukrzycê typu 2
stwierdzono znamiennie ni¿sze wartoci stê¿eñ sL-selektyny w porównaniu
z osobami zdrowymi. Stê¿enia sL-selektyny nie ró¿ni³y siê pomiêdzy badanymi grupami chorych. Ekspresja Lselektyny na powierzchni leukocytów
by³a znamiennie ni¿sza w grupie chorych z mikroangiopati¹ oraz makroangiopati¹ cukrzycow¹ w porównaniu z
chorymi na cukrzycê bez powik³añ naczyniowych oraz osobami zdrowymi.
Wnioski: 1. Chorych na cukrzycê typu
2 charakteryzuje spadek stê¿enia sLselektyny w surowicy krwi. 2. Obecnoæ makro- oraz mikroangiopatii cukrzycowej wi¹¿e siê z obni¿on¹ ekspresj¹ L-selektyny na powierzchni granulocytów obojêtnoch³onnych oraz
monocytów krwi obwodowej.

The aims of the study were assessment of serum level of sL-selectin and
leukocyte (neutrophil and monocyte)
surface expression of L-selectin in
peripheral blood. Subjects and methods. Eighty patients with type 2 diabetes were enrolled in the study. The diabetic patients were divided into three
groups: group A - diabetic micro-angiopathy, group B - diabetic macroangiopathy and group C - patients
without vascular complications. The
control group included 20 healthy volunteers. Serum level of sL-selectin
was determined by immunoenzymatic
assay. Flow cytometry was used to
analyse surface expresion of Lselectin. Results. In patients with type
2 diabetes sL-selectin level was significantly decreased in comparison
with control group. Serum level of sLselectin did not significantly vary between diabetic groups. In patients with
diabetic microangiopathy and macroangiopathy leukocyte expression of Lselectin was significantly lower in
comparison with the healthy control
and patients without vascular complications. Conclusions: Serum level of
sL-selectin is decreased in patients
with type 2 diabetes. The development
of chronic vascular complications, diabetic micro- and macroangiopathy, is
accompanied by decrease of leukocyte
surface expression of L-selectin.

Wstêp
Granulocyty obojêtnoch³onne oraz monocyty odgrywaj¹c centraln¹ rolê w mechanizmach zapalenia s¹ zaanga¿owane na
wielu szczeblach patogenezy nie tylko cukrzycy ale i rozwoju jej przewlek³ych powik³añ [1,3-6,9]. W procesie zapalenia wymienione komórki podlegaj¹ z³o¿onym interakcjom pomiêdzy sob¹ oraz z komórkami ródb³onka naczyñ za porednictwem cz¹ste-

czek adhezyjnych oraz uwalnianych substancji (cytokin). Doæ dobrze poznany jest
udzia³ monocytów oraz makrofagów z punktu widzenia patogenezy mia¿d¿ycy. Coraz
wiêcej dowodów wskazuje na bezporedni
udzia³ komórek odpowiedzi zapalnej, w tym
monocytów oraz granulocytów obojêtnoch³onnych, w rozwoju powik³añ o typie mikroangiopatii cukrzycowej. Co wiêcej, wykazano, ¿e w wyniku zahamowania oddzia-
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³ywania granulocytów obojêtnoch³onnych na
cianê naczyñ za pomoc¹ swoistych przeciwcia³ ulega spowolnieniu proces mikroangiopatii u zwierz¹t z cukrzyc¹.
Cz¹steczki L-selektyny uczestnicz¹ w
zjawisku adhezji leukocytów do ródb³onka
naczyñ, a tak¿e w interakcji pomiêdzy leukocytami. W wyniku aktywacji leukocytów cz¹steczki L-selektyny ulegaj¹ oderwaniu od powierzchni komórki na drodze przemian proteolitycznych i pojawiaj¹ siê we krwi
jako tzw. rozpuszczalne (soluble) postacie tych bia³ek. W takiej formie cz¹steczki
adhezyjne mog¹ dalej pe³niæ okrelone funkcje biologiczne [7]. Wskazuje siê na przeciwzapalne w³aciwoci kr¹¿¹cych cz¹steczek sL-selektyny, z uwagi na wykazan¹ w
pracach dowiadczalnych zdolnoæ do hamowania zjawiska adhezji leukocytów [11].
Do tej pory opublikowano wiele badañ
powiêconych rozpuszczalnym cz¹steczkom adhezyjnym jak: sICAM-1, sVCAM-1,
sE-selektyna u chorych na cukrzycê. W
przeciwieñstwie, zaledwie pojedyncze prace powiêcone by³y ocenie rozpuszczalnej
L-selektyny w surowicy oraz ekspresji Lselekyny na powierzchni leukocytów w cukrzycy.
W prezentowanym badaniu postanowiono przeanalizowaæ oddzielnie chorych
z dominuj¹cymi w obrazie klinicznym i w
badaniach dodatkowych powik³aniami o typie mikroangiopatii oraz makroangiopatii
cukrzycowej. Jednoczenie, dla pe³nego
obrazu, dokonano oddzielnej oceny chorych
na cukrzycê typu 2 bez rozwiniêtych powik³añ naczyniowych choroby.
Materia³ i metody

Badaniami objêto 80 chorych na cukrzycê typu 2
(30 kobiet i 50 mê¿czyzn), w wieku od 40 do 65 lat (rednia 56,40 ± 5,93 lat), z czasem trwania cukrzycy od 5
do 30 lat (rednia 9,07 ± 7,59 lat). Rekrutacjê do badañ
przeprowadzono wród chorych pozostaj¹cych pod kontrol¹ przyklinicznej Poradni Diabetologicznej wyodrêbniaj¹c 3 grupy:
Grupa A (n=30) - pacjenci z mikroangiopati¹ cukrzycow¹, 11 kobiet i 19 mê¿czyzn, w wieku od 40 do
65 roku ¿ycia (rednia 57,09 ± 5,96 lat), z czasem trwania cukrzycy od 5 do 30 lat (rednia 11,03 ± 8,50 lat).
Do tej grupy kwalifikowano chorych z dominuj¹cymi w
obrazie klinicznym zaburzeniami mikrokr¹¿enia, przy
miernym zaawansowaniu zmian o charakterze makroangiopatii (bez istotnych zaburzeñ ukrwienia obwodowego, z negatywnym wywiadem w kierunku choroby
niedokrwiennej serca, bez zaburzeñ ze strony uk³adu
naczyniowo-mózgowego). W grupie tej znaleli siê chorzy z retinopati¹ cukrzycow¹ (potwierdzon¹ w badaniu
oftalmoskopowym b¹d w angiografii fluoresceinowej)
oraz nefropati¹ cukrzycow¹ rozpoznawan¹ na podstawie mikroalbuminurii lub obecnoci bia³komoczu. Mikroalbuminuriê rozpoznawano je¿eli w 2 z 3 badañ wykonanych w ci¹gu 6 miesiêcy stwierdzono wzrost wydalania albumin z moczem. Oznaczano wskanik albumina/
kreatynina z porannej porcji moczu uznaj¹c za nieprawid³owe wyniki > 30 µg/mg. Z badania wykluczono chorych z podwy¿szonym stê¿eniem kreatyniny w surowicy
(>124 µmol/l). Za wiarygodn¹ uznawano tylko ocenê
albuminurii u pacjentów z wyrównan¹ cukrzyc¹ oraz bez
klinicznych wyk³adników zaka¿enia uk³adu moczowego.
Bia³komocz rozpoznawano na podstawie obecnoæ bia³ka w dobowej zbiórce moczu ³ 0,5 g/24godz.
Grupa B (n=28) - pacjenci z makroangiopati¹ cukrzycow¹, 9 kobiet i 19 mê¿czyzn, w wieku od 40 do 65
roku ¿ycia (rednia 57,76 ± 5,15 lat), z czasem trwania
cukrzycy od 5 do 30 lat (rednia 10,25 ± 7,16 lat). Do
tej grupy kwalifikowano pacjentów z:
- chorob¹ niedokrwienn¹ serca rozpoznan¹ na pod-
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Tabela I
Parametry kliniczne badanych grup.
Clinical characteristics.
Cukrzy ca ty pu 2
m ikroangiopatia
[grupa A]

m akroangiopatia
[grupa B]

bez pow ik³añ
[grupa C]

grupa
kontrolna

n

30

28

22

20

kobiety /m ê¿czy ni

11/19

9/19

10/12

9/11

Wiek [lat]

57,09 ± 5,96

57,76 ± 5,15

56,00 ± 6,25

55,40 ± 7,50

czas od rozpoznania
cukrzy cy [lat]

11,03 ± 8,50

10,25 ± 7,16

istotnoæ ró¿nic

NS
NS

5,32 ± 1,7

A v s C; p <0,05
B v s C; p <0,05

BM I [kg/m 2]

31,15 ± 3,41

27,96 ± 3,51

31,59 ± 5,73

25,55 ± 1,70

A/B/C v s kontr.
p <0,05
B v s C/A; p <0,05
A v s C NS

palenie ty toniu [%]

75

60

62

75

NS

nadcinienie têtnicze
[%]

78

73

70

0

NS

cinienie skurczow e
[m m Hg]

142,77 ± 18,69

139,18 ± 13,41

cinienie rozkurczow e
[m m Hg]

81,38 ± 10,56

78,48 ± 6,84

133,70 ± 14,00 118,94 ± 8,09

80,70 ± 6,33

77,00 ± 6,31

A/B/C v s kontr.;
p <0,05;
A v s C; p <0,05;
B v s A/ C ; N S
NS

choroba
niedokrw ienna
serca 22%

m akroangiopatia

m ia¿d¿y ca
zarostow a 89%
Retinopatia 65%
m ikroangiopatia

M ikroalbum inuria
47%
Bia³kom ocz 53%

stawie wyniku koronarografii, przebycia zawa³u miênia
sercowego lub zabiegu rewaskularyzacji naczyñ wieñcowych
- mia¿d¿yc¹ naczyñ obwodowych: pacjenci z objawami chromania przestankowego (II okres niewydolnoci têtniczej wg Fontaine'a) z potwierdzon¹ redukcj¹
wskanika kostka/ramiê < 0,9
Grupa C (n=22) - chorzy bez klinicznie jawnych
powik³añ naczyniowych, 10 kobiet i 12 mê¿czyzn, w wieku od 40 do 65 roku ¿ycia (rednia 56,00 ± 6,25 lat), z
czasem trwania cukrzycy od 5 do 10 lat (rednia 5,32 ±
1,70 lat). Do tej grupy kwalifikowano chorych z negatywnym wywiadem w kierunku choroby niedokrwiennej
serca, z prawid³owym zapisem spoczynkowego EKG,
bez objawów choroby naczyñ obwodowych, z prawid³owym wskanikiem kostka/ramiê (>1,0), prawid³owym
obrazem têtnic szyjnych w badaniu USG duplex-doppler, wydalaniem albumin w moczu mieszcz¹cym siê w
granicach normy, a tak¿e prawid³owym wynikiem badania dna oka.
W celu uzyskania pewnoci, ¿e kwalifikacja do grupy badanej dotyczy³a wy³¹cznie chorych na cukrzycê
typu 2, wszyscy pacjenci przyjmuj¹cy insulinê, stosowali wczeniej przynajmniej przez 6 lat od czasu rozpoznania cukrzycy wy³¹cznie doustne leki hipoglikemizuj¹ce.
Kryteria wykluczaj¹ce: objawy zaka¿enia lub stanu
zapalnego w ci¹gu ostatnich 3 miesiêcy, przebyty w ci¹gu ostatnich 6 miesiêcy ostry incydent naczyniowy (udar
mózgu lub ostry zespó³ wieñcowy), przyjmowanie glikokortykosteroidów lub niesteroidowych leków przeciwzapalnych (z wyj¹tkiem kwasu acetylosalicylowego w dawce do 325 mg na dobê), choroba nowotworowa, niewydolnoæ w¹troby, nerek, b¹d te¿ inna powa¿na choroba towarzysz¹ca.
Grupê kontroln¹ (n=20) stanowili zdrowi ochotnicy,
9 kobiet i 11 mê¿czyzn, w wieku od 40 do 65 roku ¿ycia
(rednia 55,40 ± 7,50 lat), odpowiednio dobrani co do
wieku i p³ci badanych grup chorych.

Wyniki przedstawiono
jako wartoci rednie ± odchylenie standardowe.
NS - nieistotne statystycznie

Na przeprowadzenie badañ uzyskano zgodê Komisji Etyki Badañ Naukowych Akademii Medycznej we Wroc³awiu. Wszystkie osoby uczestnicz¹ce w badaniach zosta³y poinformowane o ich celu oraz wyrazi³y na ich wykonanie pisemn¹ zgodê.
Badania laboratoryjne
Krew do wszystkich badañ pozyskiwano w trakcie
jednego pobrania rano, na czczo, z ¿y³y zgiêcia ³okciowego. Ekspresjê L-selektyny na powierzchni leukocytów
dokonywano metod¹ fluorocytometrii przep³ywowej w
ci¹gu 30 min. od pobrania krwi. Krew przeznaczon¹ do
wykonania oznaczeñ metod¹ immunoenzymatyczn¹
przechowywano w temp. -20°C, nie d³u¿ej ni¿ przez 3
miesi¹ce.
1. Oznaczenie stê¿eñ rozpuszczalnej
L-selektyny w surowicy krwi.
Oznaczenia przeprowadzono metod¹ ELISA za
pomoc¹ gotowych zestawów (nr kat. BBE 4B) firmy R &
D SYSTEMS Minneapolis, USA. Uzyskane wartoci stê¿eñ wyra¿ano w ng/ml.
2. Ocena ekspresji L-selektyny na powierzchni
leukocytów.
Krew w iloci ok. 3 ml pobierano do probówek z
heparyn¹. Granulocyty obojêtnoch³onne identyfikowano
na podstawie analizy light and size scatter oraz znakowania komórek na obecnoæ wspólnego dla leukocytów
antygenu CD45 przy u¿yciu przeciwcia³ monoklonalnych
skoniugowanych z fikoerytryn¹ (anty-CD45/RPE). Monocyty identyfikowano w oparciu o znakowanie komórek
na obecnoæ swoistego antygenu CD14 za pomoc¹ przeciwcia³ monoklonalnych skoniugowanych z fluorescein¹
(anty-CD14/FITC). Ocenê ekspresji CD62L dokonywano metod¹ cytometrii przep³ywowej za pomoc¹ cytofluorymetru DAKO Galaxy (Partec GmbH) z u¿yciem programu do akwizycji/analizy FloMax 2.3D (Partec). Ka¿dorazowo analizie poddawano ponad 20 000 komórek.
Do oznaczenia ekspresji CD62L na powierzchni badanych komórek u¿yto przeciwcia³ monoklonalnych antyCD62L/TC. Kontrolê stanowi³y komórki inkubowane rów-
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Tabela II
Parametry laboratoryjne badanych grup.
Laboratory data of diabetic patients and control group.
Cukrzy ca ty pu 2
m ikroangiopatia m akroangiopatia bez pow ik³añ
[grupa A]
[grupa B]
[grupa C]
n

30

HbA1c [%]

8,43 ± 2,19

28

7,81 ± 1,86

22

grupa
kontrolna

istotnoæ ró¿nic

20

8,33 ± 1,71

5,5 ± 0,3

A/B/C v s kontr.;
p <0,05
A v s B/ C ; N S;
B v s C; NS

HO M A I R

1,30 ± 0,91

1,49 ± 0,92

1,55 ± 0,95

0,74 ± 0,15

A/B/C v s kontr.;
p <0,05
A v s B/ C ; N S
B v s C; NS

glukoza - na czczo
[m m ol/l]

9,41 ± 7,58

11,33 ± 6,70

10,03 ± 8,20

5,06 ± 0,23

A/B/C v s kontr.; p <0,05
A v s B/ C ; N S
B v s C; NS

cholesterol ca³kow ity
[m m ol/l]

6,50 ± 3,50

5,30 ± 1,14

5,49 ± 1,22

5,34 ± 0,91

NS

cholesterol LDL
[m m ol/l]

2,94 ± 1,12

3,00 ± 0,85

2,98 ± 1,05

3,16 ± 0,85

NS

cholesterol HDL
[m m ol/l]

1,27 ± 0,36

1,28 ± 0,37

1,13 ± 0,32

1,61 ± 0,25

A/B/C v s kontr.; p <0,05
A v s B/ C ; N S
B v s C; NS

triglicery dy [m m ol/l]

2,54 ± 1,29

2,03 ± 1,08

2,86 ± 1,74

1,31 ± 0,40

A/B/C v s kontr.; p <0,05
A v s B/ C ; N S
B v s C; NS

kw as m oczow y
[m m ol/l]

0,32 ± 0,12

0,27 ± 0,07

0,32 ± 0,90

0,24 ± 0,06

A/C v s kontr.; p <0,05
B v s A/C/kontr.; NS

kreaty nina [µm ol/l]

95,47 ± 29,17

leukocy ty
[103/m m 3]

7,32 ± 1,24

granulocy ty
[103/m m 3]

88,40 ± 18,56 82,21 ± 16,79 86,63 ± 13,26

6,76 ± 1,55

6,64 ± 1,57

NS

5,50 ± 0,54

A v s B; N S; A v s C ;
p <0,05
A v s kontr.; p <0,01
B v s C; NS
B v s kontr.; p <0,01
C v s kontr.; p <0,01

3,25 ± 0,73

A v s B; p <0,05
A v s C ; N S;
A v s kontr.; p <0,05
B v s C; NS
B v s kontr.; NS
C v s kontr.; NS

4,33 ± 1,14

3,69 ± 1,00

3,85 ± 1,02

m onocy ty [101/m m 3]

14,23 ± 3,12

17,21 ± 2,34

15,44 ± 3,34 16,33 ± 2,93

NS

lim focy ty [10 /m m ]

2,92 ± 0,63

2,81 ± 0,72

2,24 ± 0,54

2,23 ± 0,49

NS

ery trocy ty [10 /m m ]

4,81 ± 0,30

4,92 ± 0,34

4,98 ± 0,39

5,01 ± 0,40

NS

hem oglobina [m m ol/l]

8,12 ± 0,49

8,00 ± 0,46

8,15 ± 0,54

8,04 ± 0,37

NS

264,59 ±
75,39

256,15 ±
32,28

NS

3

6

3

3

p³y tki krw i [103/m m 3] 245,09 ± 68,83 246,76 ± 70,33

Wyniki przedstawiono jako wartoci rednie ± odchylenie standardowe.
NS - nieistotne statystycznie

nolegle z odpowiednio dobranymi próbkami izotypowymi, z u¿yciem przeciwcia³ IgG1/FITC/RPE. W celu zminimalizowania ewentualnych zmian aktywnoci granulocytów ex vivo znakowania komórek dokonywano w pe³nej krwi ¿ylnej. Wyniki wyra¿ano wartociami odczytanymi ze redniego kana³u fluorescencji (MCF - mean
channel fluorescence). Wartoæ MCF dla próbki badanej pomniejszona o wartoæ równoleg³e oznaczonej kontroli izotypowej traktowano jako indeks ekspresji CD62L
na powierzchni granulocytów obojêtnoch³onnych. Przeciwcia³a anty-CD62L/TC, anty-CD45/RPE, anty-CD14/
FITC, IgG1/FITC/RPE, IgG1/TC pochodzi³y z firmy CALTAG Laboratories.
Do 100 ml pe³nej krwi ¿ylnej pobranej do probówek
z heparyn¹ dodawano 5 ml przeciwcia³ anty-CD45/RPE,
5 ml anty-CD14/FITC, 5 ml anty-CD62L/TC. Krew inkubowano w ciemnoci przez 15 min. w temperaturze pokojowej. W kolejnym etapie dodawano 100 ml lizatu i
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inkubowano krew w podobnych warunkach przez kolejne 10 min. Po inkubacji rozcieñczano krew 1 ml wody
destylowanej, a nastêpnie poddawano j¹ wirowaniu przez
10 min. przy 1000xg. Po zlaniu supernatantu próbkê zawieszano w PBS (soli fizjologicznej buforowanej fosforanem) i analizowano w cytofluorymetrze przep³ywowym.
3. Ocena stê¿eñ interleukiny-6 (IL-6)
oraz rozpuszczalnego receptora
dla interleukiny-6 (IL-Rs) w surowicy krwi.
Stê¿enia IL-6 oznaczano metod¹ ELISA za pomoc¹ zestawów firmy Bender MedSystems GmbH, Vienna,
Austria (nr kat. BMS213/2CE); czu³oæ testu 0,92 pg/ml;
zmiennoæ wewn¹trz- i miêdzyseryjna odpowiednio 3,4%
i 5,2%. Stê¿enia IL-6Rs oznaczano metod¹ ELISA za
pomoc¹ zestawów firmy Bender MedSystems GmbH,
Vienna, Austria (nr kat. BMS214) czu³oæ testu 0,01 ng/
ml; zmiennoæ wewn¹trz- i miêdzyseryjna odpowiednio
1,7% i 2,2%.
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4. Ocena stê¿eñ bia³ka C-reaktywnego (CRP)
w surowicy krwi.
Stê¿enia CRP oceniano metod¹ ELISA przy u¿yciu wysokoczu³ego testu firmy DRG International, Inc.,
USA (nr kat. EIA-3954); czu³oæ testu 0,1 mg/l; zmiennoæ wewn¹trz- i miêdzyseryjna odpowiednio 2,3-7,5%
i 2,5-4,1%.
5. Oznaczenie stê¿enia leptyny w surowicy krwi.
Oznaczenia przeprowadzono metod¹ ELISA za pomoc¹ gotowych zestawów (nr kat. EIA-2395) firmy DRG
Instruments GmbH, Germany. Wyniki badañ wyra¿ano
w ng/ml.
Pozosta³e oznaczenia laboratoryjne wykonano rutynowymi metodami stosowanymi w laboratorium Akademickiego Szpitala Klinicznego. Morfologiê krwi obwodowej oznaczano metod¹ automatyczn¹ przy u¿yciu 16parametrowego analizatora hematologicznego ABX MICROS 60 OT, ABX Diagnostics-Francia. W sk³ad przeprowadzonych badañ biochemicznych wchodzi³y oznaczenia stê¿eñ: glukozy (metod¹ enzymatyczn¹ zestawem firmy Analco Medical Trade), insuliny (metod¹ Microparticle Enzyme Immunoassay zestawem firmy ABBOTT), HbA1c (metod¹ immunoturbidymetryczn¹ zestawem UNIMATE HBA1C firmy Roche), gospodarki lipidowej (metod¹ enzymatyczn¹ zestawami Liquick firmy
Cormay), kreatyniny, mocznika, kwasu moczowego, fibrynogenu (aparatem Behring Coagulation Timer),. Na
podstawie uzyskanych wartoci stê¿eñ insuliny oraz glukozy na czczo obliczano wskanik insulinoopornoci
HOMA IR (HOMA Calculator v2.2 -http://
www.dtu.ox.ac.uk).
Analiza statystyczna wyników
Wyniki wyra¿ono jako wartoci rednie ± odchylenie standardowe (SD). W celu oceny ró¿nic rozk³adu
analizowanych cech w grupach u¿yto testu rangowego
Wilcoxona. Obecnoæ wspó³zale¿noci miêdzy cechami weryfikowano testem korelacji rangowej Spearman'a.
Dla wszystkich testów przyjêto poziom istotnoci p< 0,05.

Wyniki
Charakterystyka podstawowych
parametrów klinicznych
Wybrane parametry kliniczne, laboratoryjne oraz stosowane programy leczenia
badanych osób przedstawiono w tabelach
I-II.
Stê¿enia sL-selektyny w surowicy
krwi
U chorych na cukrzycê stwierdzono znamiennie ni¿sze wartoci stê¿enia sL-selektyny w porównaniu do osób zdrowych
(731,26 ± 133,20 vs 955,91 ± 204,28 ng/ml;
p< 0,05). Wyodrêbnione grupy chorych na
cukrzycê nie wykazywa³y istotnych statystycznie ró¿nic pod wzglêdem stê¿enia sLselektyny (tabela III).
Ekspresja CD62L na powierzchni
granulocytów obojêtnoch³onnych
oraz monocytów krwi obwodowej
W grupie mikroangiopati¹ oraz makroangiopati¹ obserwowano znamiennie ni¿sze
wartoci ekspresji CD62L na powierzchni
granulocytów obojêtnoch³onnych oraz monocytów w porównaniu do osób zdrowych,
a tak¿e chorych na cukrzycê bez powik³añ
naczyniowych. Pomiêdzy grup¹ mikro- oraz
makroangiopatii cukrzycowej ekspresja
CD62L na powierzchni badanych komórek
nie wykazywa³a istotnych ró¿nic. Nie stwierdzono równie¿ ró¿nic w ekspresji CD62L na
badanych komórkach pomiêdzy grup¹ bez
powik³añ naczyniowych a osobami zdrowymi (tabela III).
Stê¿enia IL-6 i IL-6Rs w surowicy
krwi
We wszystkich analizowanych grupach
chorych na cukrzycê stwierdzono znamiennie wy¿sze wartoci stê¿enia IL-6 w porówK. Mastej i wsp.

Tabela III
Ekspresja CD62L na powierzchni leukocytów oraz stê¿enia sL-selektyny w surowicy krwi.
Leukocyte expression of CD62L and serum level of sL-selectin.
Cukrzy ca ty pu 2
m ikroangiopatia
[grupa A]

m akroangiopatia
[grupa B]

bez pow ik³añ
[grupa C]

grupa
kontrolna

n

30

28

22

20

CD62L granulocy ty
obojêtnoch³onne [M CF]

22,72 ± 5,71

21,66 ± 8,24

27,36 ± 4,28

27,47 ± 6,17

istotnoæ ró¿nic

A v s B; N S
A v s C; p <0,01
A v s kontr.; p <0,01

B v s C; p <0,01
B v s kontr.; p <0,05

C v s kontr.; NS

CD62L m onocy ty [M CF]

18,53 ± 6,31

17,32 ± 10,11

22,61± 5,02

istotnoæ ró¿nic

A v s B; N S
A v s C; p <0,01
A v s kontr.; p <0,05

B v s C; p <0,01
B v s kontr.; p <0,05

C v s kontr.; NS

sL-selekty na [ng/m l]

726,11 ± 116,42

747,26 ± 108,64

719,75 ± 74,76

istotnoæ ró¿nic

A v s B; N S
B v s C; NS
A v s C; NS
B v s kontr.; p <0,001
A v s kontr.; p <0,001

20,98 ± 8,52

955,91 ± 204,28

C v s kontr.;
p <0,001

Wyniki przedstawiono jako wartoci rednie ± odchylenie standardowe.
NS - nieistotne statystycz
Tabela IV
Analizowane parametry we krwi badanych grup chorych.
Laboratory data of diabetic patients and control group.
Cukrzy ca ty pu 2

grupa
kontrolna

m ikroangiopatia
[grupa A]

m akroangiopatia
[grupa B]

bez pow ik³añ
[grupa C]

n

30

28

22

20

IL-6 [pg/m l]

2,54 ± 1,39

2,14 ± 1,71

2,06 ± 1,26

1,14 ± 0,45

istotnoæ ró¿nic

A v s B; N S
A v s C; NS
A v s kontr.; p < 0,01

B v s C; NS
B v s kontr.; p <0,01

C v s kontr.;
p <0,01

IL-6R(s) [ng/m l]

166,40 ± 41,17

155,01 ± 37,14

154,28 ± 38,87

istotnoæ ró¿nic

A v s B; N S; A v s C ;
NS; A v s kontr.; NS

B v s C; NS
B v s kontr.; NS

C v s kontr.; NS

lepty na [ng/m l]

8,41 ± 5,44

8,32 ± 4,27

13,91 ± 4,57

istotnoæ ró¿nic

A v s B; N S; A v s C ;
NS; A v s kontr.; NS

B v s C; NS
B v s kontr.; NS

C v s kontr.;
p < 0,05

hsCRP [m g/l]

3,51 ± 3,47

4,37 ± 4,65

4,19 ± 3,7

istotnoæ ró¿nic

A v s B; N S; A v s C ;
NS; A v s kontr.; p <
0,01

B v s C; NS
B v s kontr.; p < 0,01

C v s kontr.;
p < 0,001

fibry nogen [g/l]

3,42 ± 0,61

3,32 ± 0,93

3,09 ± 0,76

istotnoæ ró¿nic

A v s B; N S
A v s C; NS
A v s kontr.; p < 0,001

B v s C ; N S; B v s
kontr.; p <0,05

C v s kontr.; NS

149,82 ± 23,78

6,51 ± 4,22

1,26 ± 1,36

2,80 ± 0,31

Wyniki przedstawiono jako wartoci rednie ± odchylenie standardowe.
NS - nieistotne statystycznie

naniu do osób zdrowych (2,26 ± 1,47 vs 1,14
± 0,45 pg/ml; p <0,05). Pomiêdzy poszczególnymi grupami chorych na cukrzycê typu
2 stê¿enia IL-6 nie wykazywa³y istotnych
statystycznie ró¿nic.
Stwierdzone wartoci stê¿eñ rozpuszczalnego receptora dla interleukiny-6 (IL6Rs) nie ró¿ni³y siê istotnie statystycznie
pomiêdzy badanymi grupami chorych, a tak¿e w odniesieniu do osób zdrowych (tabela
IV).
Stê¿enia hsCRP w surowicy krwi
We wszystkich grupach chorych na cukrzycê wykazano znamiennie wy¿sze wartoci stê¿enia hsCRP w porównaniu do osób
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zdrowych. Nie stwierdzono istotnych ró¿nic
wartoci stê¿eñ hsCRP pomiêdzy poszczególnymi grupami chorych na cukrzycê (tabela IV).
Stê¿enia leptyny w surowicy krwi
U chorych na cukrzycê obserwowano
wy¿sze wartoci stê¿enia leptyny w surowicy krwi w porównaniu z grup¹ kontroln¹, ale
ró¿nica osi¹gnê³a znamiennoæ statystyczn¹ tylko w grupie chorych bez powik³añ naczyniowych (tabela IV).
Korelacje badanych parametrów
Chorych na cukrzycê charakteryzowa³a
obecnoæ ujemnej korelacji pomiêdzy stê¿eniem sL-selektyny a:

1. stê¿eniem leptyny (rho= -0,19; p
<0,05) (rycina 1);
2. wartociami wskanika masy cia³a
BMI (rho= -0,43; p <0,001) (rycina 2);
3. stê¿eniem IL-6 (rho= -0,20; p <0,05)
(rycina 3);
4. stê¿eniem hsCRP (rho= -0,23; p
<0,05) (rycina 4);
Pacjentów z makroangiopati¹ cukrzycow¹ cechowa³a ujemna korelacja pomiêdzy
ekspresji CD62L na monocytach a stê¿eniem fibrynogenu (rho= -0,58; p <0,01) (rycina 5).
Dyskusja
Chorych na cukrzycê cechowa³y znamiennie ni¿sze wartoci stê¿enia sL-selektyny w porównaniu z osobami zdrowymi. We
wszystkich analizowanych grupach chorych
stê¿enia sL-selektyny by³y porównywalne i
znamiennie ni¿sze od wartoci stwierdzanych w grupie kontrolnej. Przyczyny zmian
stê¿enia sL-selektyny u chorych na cukrzycê pozostaj¹ jak do tej pory niewyjanione.
W badaniach w³asnych stê¿enia sL-selektyny u chorych z powik³aniami naczyniowymi cukrzycy nie ró¿ni³y siê znamiennie w
porównaniu z chorymi wolnymi od tych powik³añ. Tak wiêc jest ma³o prawdopodobne
aby redukcja stê¿enia sL-selektyny by³a
zwi¹zana z rozwojem powik³añ naczyniowych cukrzycy. Nie stwierdzono równie¿
zwi¹zku pomiêdzy stê¿eniem sL-selektyny
w surowicy a ekspresj¹ L-selektyny na powierzchni zarówno granulocytów obojêtnoch³onnych, jak i monocytów krwi obwodowej. Nie wykazano równie¿ zwi¹zku pomiêdzy stê¿eniem sL-selektyny a parametrami
wyrównania metabolicznego choroby. Istnia³a natomiast s³aba ale istotna statystycznie
ujemna korelacja pomiêdzy stê¿eniem sLselektyny a stê¿eniem interleukiny-6,
hsCRP, leptyny oraz wskanikiem masy cia³a (BMI). Wskazuje to, ¿e redukcja stê¿enia
sL-selektyny mo¿e byæ przynajmniej czêciowo odpowiedzi¹ na aktywacjê zapalenia w cukrzycy oraz mieæ zwi¹zek z zawartoci¹ tkanki t³uszczowej Jest mo¿liwe ¿e
aktywacja leukocytów wi¹¿e siê z zahamowaniem syntezy L-selektyny, co wykazano
wczeniej w przypadku limfocytów [10]. Niew¹tpliwie mechanizmy odpowiedzialne za
redukcjê stê¿enia sL-selektyny w cukrzycy
wymagaj¹ dalszych badañ.
Do tej pory ocena stê¿enia sL-selektyny w cukrzycy by³a przedmiotem niewielu
badañ. Albertini i wsp. [2] wykazali w grupie
chorych na cukrzycê typu 2 z mia¿d¿yc¹
naczyñ wieñcowych obni¿enie stê¿enia sLselektyny w odniesieniu do osób zdrowych,
co pozostaje w zgodzie z w³asnymi obserwacjami. Tak¿e u pacjentów bez cukrzycy z
chorob¹ niedokrwienn¹ serca potwierdzono redukcjê stê¿enia sL-selektyny [8]. Co
wiêcej, we w³asnych badaniach zmniejszenie stê¿enia sL-selektyny dotyczy³o nie tylko grupy makroangiopatii, ale równie¿ pacjentów z mikroangiopati¹ oraz chorych bez
rozwiniêtych powik³añ naczyniowych. Nale¿y podkreliæ, ¿e w³asne badania objê³y, jak
do tej pory, najwiêksz¹ grupê chorych na
cukrzycê typu 2, u których dokonano oceny
stê¿enia sL-selektyny. Z kolei MacKinnon i
wsp. [10] stwierdzili w grupie chorych na
cukrzycê (obu typów) powik³an¹ retinopati¹
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Rycina 1
Korelacja stê¿eñ sL-selektyny i leptyny w surowicy
krwi chorych na cukrzycê typu 2.
Correlation between serum level of sL-selectin and leptin
in diabetic group.
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Rycina 2
Korelacja pomiêdzy stê¿eniem sL-selektyny a BMI
u chorych na cukrzycê typu 2.
Correlation between sL-selectin and BMI in diabetic
group.
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Rycina 3
Korelacja stê¿eñ sL-selektyny i interleukiny-6 w
surowicy krwi chorych na cukrzyce typu 2.
Correlation between serum level of sL-selectin and IL-6
in diabetic group.
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Rycina 4
Korelacja stê¿eñ sL-selektyny i hsCRP w surowicy
krwi chorych na cukrzycê typu 2.
Correlation between serum level of sL-selectin and
hsCRP in diabetic group.
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nocytach a stê¿eniem fibrynogenu (markerem stanu zapalnego). Nawi¹zuj¹c do wspomnianej wczeniej pracy mo¿na ponadto
wnioskowaæ, ¿e zmniejszenie ekspresji Lselektyny na leukocytach u chorych z wyk³adnikami powik³añ naczyniowych mo¿e
odzwierciedlaæ wzrost adhezji tych komórek do ródb³onka naczyñ.
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Rycina 5
Korelacja ekspresji CD62L na monocytach i stê¿enia fibrynogenu w grupie makroangiopatii.
Correlation between monocyte expression of CD62L and plasma level of fibrinogen.

wzrost stê¿enia sL-selektyny. Kiedy
uwzglêdniono typ cukrzycy, podwy¿szone
stê¿enia sL-selektyny odnosi³y siê jedynie
do pacjentów z cukrzyc¹ typu 1. U chorych
z cukrzyc¹ typu 2 stê¿enia sL-selektyny by³y
porównywalne z wartociami stwierdzanymi w grupie osób zdrowych. Jest niewykluczone, ¿e w obu typach cukrzycy odmienne
mechanizmy wywieraj¹ wp³yw na stê¿enie
sL-selektyny, co zadecydowa³o o uzyskaniu
rozbie¿nych wyników.
Niezale¿nie od przyczyny, zmniejszenie
stê¿enia sL-selektyny w cukrzycy typu 2
mo¿e mieæ istotny wp³yw na rozwój przewlek³ych powik³añ choroby. Z uwagi na hamuj¹cy wp³yw sL-selektyny na zjawisko adhezji leukocytów do ródb³onka [11], obni¿enie stê¿enia sL-selektyny w cukrzycy
mo¿e sprzyjaæ adhezji leukocytów do ciany naczyniowej i w ten sposób przyczyniaæ
siê do rozwoju zmian naczyniowych.
Ekspresja L-selektyny na powierzchni
granulocytów obojêtnoch³onnych oraz monocytów krwi obwodowej w grupie chorych z powik³aniami naczyniowymi (makroi mikroangiopati¹) by³a znamiennie ni¿sza
w porównaniu z osobami zdrowymi. Redukcja ekspresji L-selektyny na powierzchni leukocytów wydaje siê mieæ zwi¹zek z obecnoci¹ powik³añ naczyniowych. wiadczy o
tym znamiennie wy¿sza ekspresja L-selektyny na leukocytach w grupie bez powik³añ
naczyniowych, a tak¿e brak ró¿nic w ekspresji L-selektyny pomiêdzy chorymi bez angiopatii cukrzycowej a osobami zdrowymi.
MacKinnon i wsp. [10] w grupie pacjentów z retinopati¹, obejmuj¹c¹ chorych na
cukrzycê typu 1 i typu 2, stwierdzili zmniej-
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szenie ekspresji CD62L (L-selektyny) na
powierzchni limfocytów krwi obwodowej w
porównaniu z osobami zdrowymi. Jednoczenie wykazali, ¿e limfocyty pochodz¹ce od
chorych z retinopati¹ ulegaj¹ wzmo¿onej
adhezji do ródb³onka naczyñ w warunkach
in vitro. Zmniejszenie ekspresji L-selektyny
autorzy pracy wi¹¿¹ ze stanem aktywacji limfocytów i wzrostem adhezji do naczyñ siatkówki. W³asne obserwacje w grupie chorych
z mikroangiopati¹ s¹ zbie¿ne z tymi wynikami. Wprawdzie ocena nie dotyczy³a limfocytów, to jednak podobnie stwierdzono ni¿sz¹ ekspresjê L-selektyny na powierzchni
granulocytów oraz monocytów krwi obwodowej. Mo¿na s¹dziæ, ¿e obni¿ona ekspresja L-selektyny na leukocytach u chorych z
powik³aniami o typie mikroangiopatii jest
skutkiem aktywacji komórek odpowiedzi
zapalnej.
Fusman i wsp. [5] wykazali, ¿e leukocyty pochodz¹ce od chorych na cukrzycê charakteryzuje w warunkach in vitro wy¿szy stopieñ adhezji i agregacji w porównaniu z osobami zdrowymi. Jednoczenie zaobserwowali ujemn¹ korelacjê pomiêdzy ekspresj¹
L-selektyny na powierzchni leukocytów a
stopniem adhezji i agregacji. Redukcja ekspresji L-selektyny jest naturalnym zjawiskiem obserwowanym po aktywacji leukocytów. Tak wiêc obserwowana redukcja ekspresji L-selektyny na leukocytach mo¿e byæ
zwi¹zana z aktywacj¹ mechanizmów zapalnych u badanych chorych. Potwierdzeniem
tego faktu jest wykazana w grupie makroangiopatii ujemna korelacja pomiêdzy ekspresj¹ L-selektyny na granulocytach i mo-

Wnioski
1. Chorych na cukrzycê typu 2 charakteryzuje spadek stê¿enia sL-selektyny w
surowicy krwi.
2. Obecnoæ makro- oraz mikroangiopatii cukrzycowej wi¹¿e siê z obni¿on¹ ekspresj¹ L-selektyny na powierzchni granulocytów obojêtnoch³onnych oraz monocytów
krwi obwodowej.
3. Redukcja stê¿enia sL-selektyny w
surowicy oraz ekspresji na leukocytach w
cukrzycy typu 2 wykazuje zwi¹zek ze wzrostem stê¿enia markerów zapalenia u tych
chorych.
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