PRACE ORYGINALNE

Krzysztof MASTEJ
Rajmund ADAMIEC

Ekspresja cz¹steczki adhezyjnej CD11b na
powierzchni granulocytów obojêtnoch³onnych
u chorych na cukrzycê typu 2
Neutrophil surface expression of adhesion molecule
CD11b in patients with type 2 diabetes

Katedra i Klinika Angiologii, Nadcinienia
Têtniczego i Diabetologii Akademii Medycznej
we Wroc³awiu
Kierownik: Prof. dr hab. Rajmund Adamiec
Dodatkowe s³owa kluczowe:
cukrzyca typu 2
granulocyty obojêtnoch³onne
CD11b
Additional key words:
type 2 diabetes
neutrophils
CD11b

Adres do korespondencji:
Krzysztof Mastej
Katedra i Klinika Angiologii, Nadcinienia
Têtniczego i Diabetologii
Wroc³aw, ul. Poniatowskiego 2
Tel. 71 322-84-34
e-mail: kmastej@interia.pl

228

Cel: 1. Ocena ekspresji cz¹steczki
adhezyjnej CD11b na powierzchni granulocytów obojêtnoch³onnych krwi
obwodowej chorych na cukrzycê typu
2 bez klinicznych wyk³adników powik³añ naczyniowych. 2. Analiza stê¿eñ
w surowicy krwi rozpuszczalnych moleku³ adhezyjnych: E-selektyny (sEselektyna), cz¹steczki adhezji miêdzykomórkowej (sICAM-1), cz¹steczki adhezji komórkowej naczyñ (sVACM-1)
oraz czynnika von Willebranda (vWF).
3. Ocena ogólnoustrojowych markerów zapalenia: interleukiny-6 (IL-6),
rozpuszczalnej formy receptora dla IL6 (IL-6Rs), hsCRP (high sensitivity CReactive Protein), fibrynogenu oraz
leptyny. Materia³ i Metody: Badaniami
objêto 22 chorych na cukrzycê typu 2
(10 kobiet i 12 mê¿czyzn) w wieku od
40 do 65 lat, z czasem trwania cukrzycy rednio 5,32 ± 1,70 lat. Grupê kontroln¹ stanowi³o 20 zdrowych ochotników odpowiednio dobranych co do
wieku i p³ci grupy badanej. Ocenê ekspresji cz¹steczki CD11b na powierzchni granulocytów obojêtnoch³onnych
dokonano metod¹ fluorocytometrii
przep³ywowej. Stê¿enia badanych parametrów we krwi oznaczano metod¹
immunoenzymatyczn¹. Wyniki: W badanej grupie chorych nie stwierdzono
znamiennych ró¿nic w ekspresji
CD11b na powierzchni granulocytów
obojêtnoch³onnych w porównaniu do
osób zdrowych. Chorych charakteryzowa³y znamiennie wy¿sze w porównaniu z grup¹ kontroln¹ wartoci stê¿eñ sE-selektyny, hsCRP, IL-6 oraz leptyny. Stê¿enia sICAM-1, sVCAM-1, IL6Rs, fibrynogenu oraz vWF w badanej
grupie nie ró¿ni³y siê w odniesieniu do
osób zdrowych. W grupie chorych
stwierdzono dodatni¹ korelacjê pomiêdzy ekspresj¹ CD11b a stê¿eniem leptyny, hsCRP, fibrynogenu, wskanikiem insulinoopornoci HOMA IR oraz
BMI. Wnioski: Cukrzycy typu 2 bez klinicznych wyk³adników powik³añ naczyniowych nie towarzyszy wzrost ekspresji CD11b na powierzchni granulocytów obojêtnoch³onnych. U badanych
chorych stopieñ aktywacji granulocyPrzegl¹d Lekarski 2009 / 66 / 5

Aims: 1. Assessment of cell surface
expression of adhesion molecule
CD11b on peripheral blood neutrophils
in patients with type 2 diabetes without vascular complications. 2. Analysis of serum levels of soluble adhesion
molecules: E-selectin (sE-selectin),
soluble Intercellular Adhesion Molecule-1 (sICAM-1), soluble Vascular
Cell Adhesion Molecule-1 (sVCAM-1)
and von Willebrand Factor (vWF). 3.
Evaluation of systemic inflammatory
markers: Interleukin-6 (IL-6), soluble
Interleukin-6 Receptor (IL-6Rs), high
sensitivity C-Reactive Protein (hsCRP),
fibrinogen and leptin. Methods: 22
patients with type 2 diabetes were enrolled in the study (10-female, 12-male),
aged from 40 to 65 yrs, diabetes duration mean 5,32 ± 1,70 yrs. The control
group included 20 healthy volunteers.
Flow cytometry was used to analyse
neutrophil expression of CD11b. Both
inflammatory markers and soluble adhesion molecules were determined by
immunoenzymatic assay. Results:
Neutrophil surface CD11b expression
did not vary between groups. Significantly higher concentrations of sEselectin, hsCRP, leptin and IL-6 were
found in diabetic patients in comparison with the control group. sICAM-1,
sVCAM-1, fibrinogen, vWF and IL-6Rs
concentrations did not significantly
vary between groups. In the diabetic
group  a positive correlation was established between neutrophil CD11b
expression and hsCRP, HOMA IR, BMI,
leptin and fibrinogen. Conclusions:
Type 2 diabetes without vascular complications is not accompanied by increase in CD11b expression on peripheral blood neutrophils. The degree of
neutrophil activation is correlated with
an increase in leptin serum levels.
Obtained results confirm mutual connections between obesity, type 2 diabetes and chronic inflammatory process.

K. Mastej i wsp.

tów obojêtnoch³onnych koresponduje ze wzrostem stê¿enia leptyny, co odzwierciedla wzajemne powi¹zanie pomiêdzy oty³oci¹, cukrzyc¹ typu 2 i przewlek³ym
procesem zapalnym.
Zgodnie ze wspó³czesnym pogl¹dem
przewlek³y, przebiegaj¹cy subklinicznie proces zapalny stanowi wa¿ne ogniwo patogenetyczne cukrzycy typu 2 [3]. Leukocyty
odgrywaj¹ centraln¹ rolê w mechanizmach
zapalenia i s¹ zaanga¿owane na wielu
szczeblach rozwoju samej cukrzycy, a tak¿e jej przewlek³ych powik³añ. Aktywacja zapalenia bêd¹ca skutkiem aktywnoci endokrynnej tkanki t³uszczowej jest jednym z
patomechanizmów prowadz¹cych do insulinoopronoci, g³ównego czynnika odpowiedzialnego za rozwój zaburzeñ metabolicznych, charakterystycznych dla cukrzycy
typu 2 [17]. Proces zapalny towarzyszy równie¿ rozwojowi powik³añ naczyniowych cukrzycy, zarówno o charakterze mikro-, jak i
makroangiopatii. Coraz wiêcej dowodów
wskazuje, i¿ kluczow¹ rolê w tym procesie
spe³niaj¹ leukocyty [1,2,6,11,12,15,16,
18,20,21,23,24]. Aktywacja leukocytów w
cukrzycy poprzez wzrost ekspresji cz¹steczek adhezyjnych prowadzi do nasilenia
adhezji tych komórek do ciany naczyniowej. Ponadto stymulacja leukocytów skutkuje wzrostem produkcji szerokiego wachlarza czynników o potencjalnym dzia³aniu
cytotoksycznym (wolne rodniki, TNF-a),
uszkadzaj¹cym b³onê podstawn¹ naczyñ
(wolne rodniki, metaloproteinazy), aktywuj¹cym odpowied zapaln¹ ciany naczyniowej (IL-1, TNF-a, IFN-g, pochodne kwasu
arachidonowego), czy pobudzaj¹cym proliferacjê fibroblastów i procesy w³óknienia
(TGF-ß, FGF-2, PDGF). Wzrost adhezji
naczyniowej leukocytów i produkcji wymienionych czynników w cukrzycy mo¿e prowadziæ do przyspieszonego rozwoju zmian
mia¿d¿ycowych, a tak¿e przyczyniaæ siê do
uszkodzenia drobnych naczyñ, procesu
charakterystycznego dla mikroangiopatii cukrzycowej.
Cz¹steczki adhezyjne nale¿¹ce do podrodziny ß2-integryn wystêpuj¹ na powierzchni ró¿nych leukocytów i uczestnicz¹
w adhezji tych komórek do ciany naczyniowej, wi¹¿¹c zlokalizowan¹ na ródb³onku cz¹steczkê ICAM-1 [13]. Aktywacja leukocytów prowadzi do wzrostu ekspresji ß2integryny, co umo¿liwia wytworzenie trwa³ego kontaktu pomiêdzy leukocytem a cian¹ naczynia. Z tego te¿ wzglêdu uwa¿a siê,
i¿ stopieñ ekspresji ß2-integryny odzwierciedla stan aktywacji leukocytów.
Istniej¹ badania wskazuj¹ce na wzrost
ekspresji ß2-integryny na leukocytach u
chorych na cukrzycê [10,14]. Nie ustalono
jednak jakie czynniki w cukrzycy wp³ywaj¹
na stopieñ ekspresji ß2-integryny na powierzchni leukocytów. Nie wykazano bowiem zwi¹zku pomiêdzy parametrami wyrównania metabolicznego cukrzycy (glikemi¹, HbA1c) a ekspresj¹ ß2-integryny.
Nale¿y równie¿ dodaæ, ¿e nie wszyscy autorzy potwierdzili wzrost ekspresji ß2-integryny na leukocytach u chorych z cukrzyc¹
[5,8]. Na uzyskane wyniki mo¿e mieæ bowiem wp³yw typ cukrzycy, czas jej trwania,
obecnoæ powik³añ naczyniowych, a tak¿e
stopieñ wyrównania metabolicznego.
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W wietle powy¿szych danych podjêto
próbê oceny zaanga¿owania granulocytów
obojêtnoch³onnych w proces zapalny u chorych na cukrzycê typu 2 bez klinicznych
wyk³adników powik³añ naczyniowych choroby. Aktywacjê badanych komórek, wyra¿on¹ ekspresj¹ cz¹steczki adhezyjnej MAC1 (CD11b/CD18)  nale¿¹cej do podrodziny
ß2-integryn  analizowano w kontekcie wybranych wyk³adników aktywacji i dysfunkcji
ródb³onka naczyñ, ogólnoustrojowych markerów aktywacji zapalenia, a tak¿e parametrów metabolicznych oraz klinicznych choroby.
Cel badania stanowi³y:
1. Ocena ekspresji cz¹steczki adhezyjnej CD11b (podjednostki MAC-1) na powierzchni granulocytów obojêtnoch³onnych
krwi obwodowej.
2. Analiza wyk³adników aktywacji / dysfunkcji ródb³onka naczyñ w oparciu o pomiar w surowicy krwi rozpuszczalnych moleku³ adhezyjnych: E-selektyny (sE-selektyna), cz¹steczki adhezji miêdzykomórkowej
(sICAM-1), cz¹steczki adhezji komórkowej
naczyñ (sVACM-1) oraz czynnika von Willebranda (vWF).
3. Oznaczenie we krwi chorych markerów aktywacji zapalenia: stê¿enia interleukiny-6 (IL-6), rozpuszczalnej formy receptora dla IL-6 (IL-6Rs), hsCRP (high sensitivity C-Reactive Protein), leptyny oraz fibrynogenu.
Materia³

Badania przeprowadzono w grupie 22 chorych na
cukrzycê typu 2 (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).
Rekrutacjê do badañ przeprowadzono wród chorych
hospitalizowani w Orodku, b¹d pozostaj¹cych pod
kontrol¹ przyklinicznej Poradni Diabetologicznej.
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.
Cukrzycê rozpoznawano zgodnie z aktualnymi wytycznymi Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego [25].
Z badañ wykluczono osoby, u których w ci¹gu ostatnich 3 miesiêcy wyst¹pi³y objawy zaka¿enia lub stanu
zapalnego. Wykluczono równie¿ chorych przyjmuj¹cych
glikokortykosteroidy lub niesteroidowe leki przeciwzapalne (z wyj¹tkiem kwasu acetylosalicylowego w dawce do
325 mg na dobê), a tak¿e osoby z rozpoznan¹ chorob¹
nowotworow¹, niewydolnoci¹ w¹troby, nerek, b¹d te¿
inn¹ powa¿n¹ chorob¹ towarzysz¹c¹.
Grupê kontroln¹ stanowi³o 20 zdrowych ochotników
(9 kobiet i 11 mê¿czyzn), w wieku od 40 do 65 roku ¿ycia
(rednia 55,40 ± 7,50 lat), odpowiednio dobranych co
do wieku i p³ci grupy badanej.
Na przeprowadzenie badañ uzyskano zgodê Komisji Etyki Badañ Naukowych Akademii Medycznej we
Wroc³awiu.

Metody badañ

Badania laboratoryjne
Krew do wszystkich badañ pozyskiwano w trakcie
jednego pobrania rano, na czczo, z ¿y³y zgiêcia ³okciowego.

1. Ocena ekspresji CD11b na powierzchni
granulocytów obojêtnoch³onnych
Krew w iloci ok. 3 ml pobierano do probówek z
heparyn¹. Próbki krwi poddawano w³aciwemu badaniu
w podobnym czasie 30 min. od pobrania. 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). Ocenê ekspresji cz¹steczki CD11b 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 cz¹steczki adhezyjnej CD11b na powierzchni badanych komórek u¿yto
skoniugowanych z fluorescein¹ przeciwcia³ monoklonalnych skierowanych przeciwko antygenowi CD11b (antyCD11b/FITC). Jako kontrole izotypowe pos³u¿y³y przeciwcia³a IgG1/FITC/RPE. Przeciwcia³a anty-CD11b/FITC,
anty-CD45/RPE, IgG1/FITC/RPE pochodzi³y z firmy
CALTAG Laboratories.
Do 100 ml krwi ¿ylnej pobranej do probówek z heparyn¹ dodawano 5 ml przeciwcia³ anty-CD45/RPE, 5
ml anty-CD11b/FITC. Krew inkubowano w ciemnoci
przez 15 min. w temperaturze pokojowej. W kolejnym
etapie dodawano 100 ml lizatu i 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. Wyniki wyra¿ano wartociami odczytanymi ze redniego kana³u fluorescencji
(MCF  mean channel fluorescence), traktuj¹c te wartoci jako indeks ekspresji cz¹steczki adhezyjnej CD11b
na powierzchni granulocytów obojêtnoch³onnych. Kontrolê stanowi³y komórki inkubowane równolegle z odpowiednio dobranymi próbkami izotypowymi.
2. Ocena stê¿eñ w surowicy krwi rozpuszczalnych
cz¹steczek adhezyjnych
Stê¿enia sE-selektyny oznaczano metod¹ ELISA za
pomoc¹ zestawów firmy R & D SYSTEMS Minneapolis,
USA (nr kat. BBE 2B); czu³oæ testu 0,1 ng/ml; zmiennoæ wewn¹trz- i miêdzyseryjna odpowiednio 4,8% i
5,7%. Stê¿enia sICAM-1 oznaczano metod¹ ELISA zestawem firmy Bender MedSystems GmbH, Vienna, Austria (nr kat. BMS201); czu³oæ testu 3,3 ng/ml; zmiennoæ wewn¹trz- i miêdzyseryjna odpowiednio 4,1% i
7,66%. Stê¿enia sVCAM-1 oznaczano metod¹ ELISA
zestawem firmy Bender MedSystems GmbH, Vienna,
Austria (nr kat. BMS232CE) czu³oæ testu 0,59 ng/ml;
zmiennoæ wewn¹trz- i miêdzyseryjna odpowiednio
3,1% i 5,2%.
3. Ocena stê¿eñ interleukiny-6 oraz
rozpuszczalnego receptora dla interleukiny-6
w surowicy krwi
Stê¿enia interleukiny-6 (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 rozpuszczalnego
receptora dla interleukiny-6 (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%.
4. Ocena stê¿enia leptyny w surowicy krwi
Oznaczenia przeprowadzono metod¹ ELISA za
pomoc¹ zestawów firmy DRG Instruments GmbH, Germany (nr kat. EIA-2395); zmiennoæ wewn¹trz- i miêdzyseryjna odpowiednio 4,6% i 6,6%.
5. Ocena stê¿eñ bia³ka C-reaktywnego (CRP)
w surowicy krwi
Stê¿enia CRP oceniano metod¹ ELISA przy u¿yciu
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Tabela I
Parametry kliniczne badanych grup.
Clinical characteristics.
cukrzy ca ty pu 2

grupa kontrolna

istotnoæ ró¿nic

n

22

20

kobiety /m ê¿czy ni

10/12

9/11

NS

w iek (lat)

56,00 ± 6,25

55,40 ± 7,50

NS

czas od rozpoznania cukrzy cy (lat)

5,32 ± 1,7

BM I (kg/m 2)

31,59 ± 5,73

25,55 ± 1,70

p< 0,05

palenie ty toniu (%)

62

75

NS

nadcinienie têtnicze (%)

70

cinienie skurczow e (m m Hg)

133,70± 14,00

118,94 ± 8,09

p< 0,05

cinienie rozkurczow e (m m Hg)

80,70 ± 6,33

77,00 ± 6,31

NS

Wyniki przedstawiono jako wartoci rednie ± odchylenie standardowe. NS - nieistotne statystycznie
Tabela II
Wybrane parametry laboratoryjne badanych grup.
Laboratory data of type 2 diabetic patients and control subjects.
cukrzy ca ty pu 2

grupa kontrolna

22

20

6,64 ± 1,24

5,50 ± 0,54

p< 0,01

n
Leukocy ty (103/m m 3)

Istotnoæ ró¿nic

Granulocy ty (10 /m m )

3,85 ± 1,02

3,25 ± 0,73

NS

M onocy ty (101/m m 3)

15,44 ± 3,34

16,33 ± 2,93

NS

Lim focy ty (10 /m m )

2,24 ± 0,54

2,23 ± 0,49

NS

Ery trocy ty (10 /m m )

4,98 ± 0,39

5,01 ± 0,40

NS

3

3

6

3

3

3

Hem oglobina (m m ol/l)

8,15 ± 0,54

8,04 ± 0,37

NS

P³y tki krw i (103/m m 3)

264,59 ± 75,39

256,15 ± 32,28

NS

HbA1c (%)

8,33 ± 1,71

5,5 ± 0,3

p< 0,05

Glukoza - na czczo (m m ol/l)

10,03 ± 8,20

5,06 ± 0,23

p< 0,05

Glukoza - 2 godziny po posi³ku (m m ol/l)

13,17 ± 2,87

5,56 ± 0,11

p< 0,05

Insulina na czczo (m U/l)

10,76 ± 7,08

6,63 ± 1,88

p<0,05

Cholesterol ca³kow ity (m m ol/l)

5,49 ± 1,22

5,34 ± 0,91

NS

Cholesterol LDL (m m ol/l)

2,98 ± 1,74

3,16 ± 0,85

NS

Cholesterol HDL (m m ol/l)

1,13 ± 0,32

1,61 ± 0,25

p< 0,05

Triglicery dy (m m ol/l)

2,86 ± 1,74

1,31 ± 0,40

p< 0,05

Kw as m oczow y (m m ol/l)

0,32 ± 0,90

0,24 ± 0,06

p< 0,05

Kreaty nina (µm ol/l)

82,21 ± 16,79

86,63 ± 13,26

NS

M ocznik (m m ol/l)

5,77 ± 2,26

5,01 ± 0,71

NS

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

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 2,54,1%.
6. Ocena stê¿eñ czynnika von Willebranda
w osoczu krwi
Czynnik von Willebranda (vWF) oznaczano metod¹ ELISA przy u¿yciu zestawów Asserachrom vWF firmy Diagnostica Stago; czu³oæ testu 2%; zmiennoæ wewn¹trz- i miêdzyseryjna odpowiednio 5,8-6,3% i 3,07,2%.
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 zesta-
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wem 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.
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Wyniki
1. Charakterystyka podstawowych
parametrów klinicznych
Wybrane parametry kliniczne, laboratoryjne oraz stosowane programy leczenia
przedstawiono w tabelach I-III. Chorych na
cukrzycê w porównaniu z grup¹ kontroln¹
charakteryzowa³y wy¿sze wartoci wskanika masy cia³a BMI, skurczowego cinienia têtniczego, stê¿enia glukozy, triglicerydów, kwasu moczowego, hemoglobiny A1c
oraz ni¿sze wartoci stê¿enia cholesterolu
HDL w surowicy krwi. W grupie chorych na
cukrzycê obserwowano równie¿ znamiennie wy¿sz¹ leukocytozê w porównaniu z osobami zdrowymi.
2. Ekspresja CD11b na powierzchni
granulocytów obojêtnoch³onnych
W badanej grupie chorych nie stwierdzono znamiennych ró¿nic w ekspresji
CD11b na powierzchni granulocytów obojêtnoch³onnych w porównaniu z osobami
zdrowymi (tabela IV).
3. Stê¿enia rozpuszczalnych
cz¹steczek adhezyjnych oraz vWF
Grupê chorych charakteryzowa³y znamiennie wy¿sze w porównaniu z grup¹ kontroln¹ wartoci stê¿eñ sE-selektyny (p<
0,05) w surowicy krwi. Stê¿enia sICAM-1,
sVCAM-1 oraz vWF nie ró¿ni³y siê pomiêdzy grupami (tabela V).
4. Stê¿enia markerów aktywacji
zapalenia
U chorych na cukrzycê stwierdzono znamiennie wy¿sze w porównaniu z grup¹ kontroln¹ wartoci stê¿enia hsCRP (p<0,001),
IL-6 (p<0,01) oraz leptyny (p<0,05) w surowicy krwi. Stê¿enia IL-6Rs i fibrynogenu nie
ró¿ni³y siê pomiêdzy grupami (tabela V).
5. Korelacje badanych parametrów
W grupie chorych na cukrzycê stwierdzono dodatni¹ korelacjê pomiêdzy ekspresj¹ CD11b a stê¿eniem hsCRP (rho=0,60,
p<0,001), wskanikiem insulinoopornoci
HOMA IR (rho=0,74, p<0,01), BMI (rho=
0,47, p<0,05), stê¿eniem leptyny (rho=0,51,
p<0,05) oraz fibrynogenu (rho=0,58, p<
0,01).
U chorych na cukrzycê wzrost stê¿enia
sE-selektyny korelowa³ dodatnio ze stê¿eniem insuliny (rho=0,54, p<0,05) oraz
wskanikiem insulinoopornoci HOMA IR
(rho=0,64, p<0,01). Stê¿enia leptyny w surowicy krwi chorych korelowa³y z BMI
(rho=0,73, p<0,001), stê¿eniem insuliny
(rho=0,88, p<0,01), fibrynogenu (rho=0,52,
p<0,01), hsCRP (rho=0,55, p<0,01) oraz ze
wskanikiem insulinoopornoci HOMA IR
(rho=0,84, p<0,001).
Omówienie
U chorych na cukrzycê typu 2 bez klinicznych wyk³adników angiopatii cukrzycowej ekspresja cz¹steczki adhezyjnej CD11b
nie ró¿ni³a siê w porównaniu z osobami zdrowymi. Caimi i wsp. [4] badaj¹c grupê pacjentów z cukrzyc¹ typu 2 bez zmian
mia¿d¿ycowych nie stwierdzili ró¿nic w ekspresji CD11b na granulocytach w porównaniu z osobami zdrowymi. Wyniki te s¹ zgodne z w³asnymi obserwacjami. Odmienne
wyniki uzyskali Oostrom i wsp. [19] wykazuj¹c u chorych na cukrzycê typu 2 bez
zmian mia¿d¿ycowych wzrost ekspresji
CD11b na granulocytach i monocytach krwi
K. Mastej i wsp.

Tabela III
Leki przyjmowane przez chorych bior¹cych udzia³ w badaniu.
The drug treatment of type 2 diabetic patients.
leki hipoglikem izuj¹ce
insulina

10/22 (45%)

Pochodne sulfony lom ocznika

15/22 (68%)

m etform ina

17/22 (72%)

tiazolidy nediony

2/22 (9%)

Inhibitory a - glikozy dazy

5/22 (22%)
leki hipolipem izuj¹ce

fibraty

4/22 (18%)

staty ny

7/22 (31%)
leki anty agregacy jne

Kw as acety losalicy low y

10/22 (45%)
leki hipotensy jne

beta-blokery

10/22 (45%)

inhibitory kana³ów w apniow y ch

4/22 (18%)

inhibitory konw ertazy

12/22 (54%)

diurety ki

7/22 (31%)

Tabela IV
Ekspresja CD11b na powierzchni granulocytów obojêtnoch³onnych badanych grup.
Expression of CD11b on the surface of peripheral blood neutrophiles of type 2 diabetic patients and control subjects.
cukrzy ca ty pu 2

grupa kontrolna

n

22

20

CD11b granulocy ty obojêtnoch³onne (M CF)

3,88 ± 1,34

3,34 ± 0,96

istotnoæ ró¿nic
NS

Wyniki przedstawiono jako wartoci rednie ± odchylenie standardowe
Tabela V
Parametry laboratoryjne badanych grup.
Laboratory data of type 2 diabetic patients and control subjects.

cukrzy ca ty pu 2

grupa kontrolna

istotnoæ ró¿nic

n

22

20

sE-selekty na (ng/m l)

43,53 ± 19,77

35,35 ± 17,17

p<0,05

sICAM -1 (ng/m l)

359,86 ± 80,03

351,84 ± 84,19

NS

sVCAM -1 (ng/m l )

710,83 ± 199,86

686,54 ± 138,69

NS

VWF (% stand.)

120,30 ± 33,58

104,11 ± 21,32

NS

IL-6 (pg/m l)

2,06 ± 1,26

1,14 ± 0,45

p<0,01

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

154,28 ± 38,87

149,82 ± 23,78

NS

Lepty na (ng/m l)

13,91± 4,57

6,51± 4,22

p<0,05

HsCRP (m g/l)

4,19 ± 3,70

1,26 ± 1,36

p<0,001

Fibry nogen (g/l)

3,09 ± 0,76

2,80 ± 0,31

NS

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

obwodowej. Istnia³y jednak pewne ró¿nice
pomiêdzy analizowanymi grupami chorych
w obu badaniach. W badaniu Oostrom'a
wziêli udzia³ chorzy starsi, bardziej otyli, z
wy¿szymi wartociami cinienia têtniczego,
wiêkszym stê¿eniem triglicerydów oraz cholesterolu ca³kowitego. Wszystkie wymienione czynniki mog³y wp³yn¹æ na wzrost ekspresji CD11b na granulocytach i monocytach w cytowanym badaniu. W obu badaniach chorzy charakteryzowali siê dobr¹
kontrol¹ glikemii, niskimi wartociami HbA1c
oraz pozostawali wy³¹cznie na leczeniu doustnymi preparatami hipoglikemizuj¹cymi.
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Tak wiêc stopieñ ekspresji CD11b na leukocytach u chorych z dobrze kontrolowan¹ cukrzyc¹ bez wyk³adników powik³añ naczyniowych mo¿e byæ zale¿ny od obecnoæ dodatkowych czynników.
W badanej grupie chorych istnia³a dodatnia korelacja pomiêdzy ekspresj¹ CD11b
na granulocytach obojêtnoch³onnych a
wskanikiem masy cia³a (BMI) oraz stopniem insulinoopornoci (HOMA IR). Nie
wykazano natomiast zwi¹zku pomiêdzy ekspresj¹ CD11b a wyk³adnikami wyrównania
metabolicznego cukrzycy  stê¿eniem glukozy, HbA1c. Podobnie w innych badaniach

nie stwierdzono wyranej zale¿noci miêdzy
aktywacj¹ leukocytów a kontrol¹ cukrzycy,
natomiast istnia³a korelacja z parametrami
zale¿nymi od masy cia³a [10]. Obecnoæ
zwi¹zku pomiêdzy ekspresj¹ CD11b a
wskanikiem masy cia³a sugeruje, ¿e czynniki reguluj¹ce odpowiedz zapaln¹ w cukrzycy mog¹ pochodziæ z tkanki t³uszczowej.
Istnieje przekonanie, ¿e oty³oæ, cukrzyca
typu 2, a tak¿e rozwój powik³añ naczyniowych s¹ zwi¹zane z przewlek³ym, przebiegaj¹cym subklinicznie procesem zapalnym,
którego mediatorami s¹ uwalniane z tkanki
t³uszczowej adipocytokiny  TNF-a, IL-6,
leptyna [3]. We w³asnych badaniach w grupie chorych wykazano wzrost stê¿enia we
krwi wyk³adników stanu zapalnego  IL-6,
hsCRP oraz leptyny. Ponadto stwierdzono
obecnoæ dodatniej korelacji pomiêdzy ekspresj¹ CD11b na granulocytach a stê¿eniem
hsCRP, fibrynogenu oraz leptyny. Nie obserwowano natomiast zwi¹zku ekspresji
CD11b na leukocytach ze stê¿eniem Il-6
oraz IL-6Rs we krwi chorych. Wykazano
równie¿ siln¹, dodatni¹ korelacjê pomiêdzy
stê¿eniem leptyny a wskanikiem masy cia³a
(BMI), stê¿eniem insuliny na czczo, stopniem insulinoopornoci (HOMA IR), a tak¿e ogólnoustrojowymi wyk³adnikami aktywacji zapalenia  stê¿eniem hsCRP oraz fibrynogenu. Wskazuje to na zwi¹zek stê¿enia
leptyny w surowicy krwi zarówno z zawartoci¹ tkanki t³uszczowej i wynikaj¹cym z
tego stanem wra¿liwoci na insulinê, jak i z
aktywacj¹ odpowiedzi zapalnej. W kilku badaniach donoszono o wzrocie stê¿enia leptyny u chorych na cukrzycê typu 2, wskazuj¹c na mo¿liwoæ udzia³u tego czynnika w
procesie rozwoju angiopatii cukrzycowej
[3,7,9]. We w³asnych badaniach po raz
pierwszy wykazano zale¿noæ pomiêdzy
stê¿eniem leptyny a ekspresj¹ CD11b na
powierzchni granulocytów krwi obwodowej
chorych na cukrzycê typu 2.
Chorych na cukrzycê charakteryzowa³
znamienny wzrost stê¿enia sE-selektyny.
Nie wykazano z kolei istotnych ró¿nic w odniesieniu do sICAM-1, sVCAM-1 oraz vWF.
W badanej grupie chorych stwierdzono dodatni¹ korelacjê pomiêdzy stê¿eniem sEselektyny a stê¿eniem insuliny oraz wskanikiem insulinoopornoci (HOMA IR).
Stwierdzony w tych przypadkach wzrost stê¿enia sE-selektyny móg³ byæ w du¿ej mierze wynikiem zaburzeñ metabolicznych oraz
nasilonego stanu insulinoopornoci. Stwierdzona korelacja stê¿enia sE-selektyny ze
stopniem insulinoopornoci mo¿e byæ wynikiem istnienia zwi¹zku pomiêdzy opornoci¹ na insulinê a dysfunkcj¹ ródb³onka
naczyñ w cukrzycy.
Podobne wyniki uzyskali równie¿ autorzy innych badañ. Ryysy i wsp. [22] w grupie chorych na cukrzycê typu 2 bez powik³añ naczyniowych wykazali wzrost stê¿enia sE-selektyny, w przeciwieñstwie do
sVCAM-1, którego stê¿enie nie ró¿ni³o siê
w porównaniu z osobami zdrowymi. Autorzy dowiedli równie¿, ¿e wzrost stê¿enia sEselektyny jest zwi¹zany ze s³ab¹ kontrol¹
metaboliczn¹ cukrzycy i ulega obni¿eniu w
wyniki intensyfikacji leczenia przy u¿yciu
insuliny. W badaniu tym wykazano tak¿e
zwi¹zek pomiêdzy stê¿eniem sE-selektyny
a HbA1c. W warunkach in vitro hiperglike231

mia powoduje wzrost ekspresji w ródb³onku E-selektyny, ICAM-1 oraz VCAM-1 [21].
Wydaje siê jednak, ¿e w warunkach in vivo
bardziej czu³ym wskanikiem aktywacji ródb³onka pod wp³ywem hiperglikemii jest stê¿enie sE-selektyny, a nie sICAM-1 czy
sVCAM-1.
Podsumowuj¹c oty³oci oraz stan insulinoopornoci predysponuj¹ do wzrostu
syntezy leptyny, czynnika wp³ywaj¹cego na
aktywacjê mechanizmów zapalenia. U chorych na cukrzycê typu 2 bez klinicznych
wyk³adników powik³añ naczyniowych stopieñ aktywacji granulocytów obojêtnoch³onnych koresponduje ze wzrostem stê¿enia
leptyny, co odzwierciedla wzajemne powi¹zania pomiêdzy oty³oci¹, cukrzyc¹ typu 2 i
przewlek³ym procesem zapalnym.
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