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Celem pracy była ocena stężeń wybranych chemokin (CXCL1/GROα) oraz interleukiny 8 (CXCL8/IL8) w suro-
wicy pacjentów z cukrzycą typu 1 (T1DM). Pacjenci i metody. Badania przeprowadzono w grupie 59 pacjentów  
z T1DM, których podzielono na trzy grupy. W pierwszej grupie było 23 pacjentów z proliferacyjną retinopatią cu-
krzycową (PDR), w drugiej grupie – 15 młodocianych pacjentów z T1DM oraz nieproliferacyjną retinopatią cukrzy-
cową (NPDR), w trzeciej grupie – 21 pacjentów z T1DM, lecz bez objawów retinopatii cukrzycowej. U wszystkich 
pacjentów z T1DM wykonano badania biochemiczne, całodobowy pomiar ciśnienia tętniczego, badania okulistyczne 
oraz oznaczono stężenia chemokin CXCL1/GROα oraz CXCL8/IL8 w surowicy krwi metodą immunoenzymatyczną 
(ELISA). Wyniki. U pacjentów z T1DM oraz PDR wykryto znamiennie wyższe stężenie CXCL8/IL8 w surowi-
cy w porównaniu z grupą pacjentów z T1DM oraz NPDR jak też w porównaniu z grupą pacjentów z T1DM, ale 
bez objawów retinopatii cukrzycowej (226,9±58,3 vs 142,6±32,2pg/ml vs 89,3±15,9). Natomiast nie wykryto różnic 
znamiennie statystycznych porównując stężenia CXCL-1/Gro-α w surowicy w grupie pacjentów z T1DM i PDR  
z grupą pacjentów z T1DM oraz NPDR, a także w porównaniu z grupą pacjentów z T1DM bez retinopatii cukrzy-
cowej (69±17 vs 53±12pg/ml vs 47±13). Analiza modelu wielokrotnej regresji krokowej wykazała, że czas trwania 
cukrzycy, HbA1c oraz białko CRP są niezależnymi czynnikami wpływającymi na poziom CXCL8/IL8 u pacjentów 
z retinopatią cukrzycową. Współczynnik determinacji dla tego modelu określono na poziomie R2=26%. Ponadto na 
podstawie analizy krzywych Receiver Operating Characteristic (ROC) dla surowiczego stężenia CXCL8/IL8 okre-
ślono próg referencyjny AUCROC na poziomie 218 pg/ml. Wnioski. Nasze wyniki badań wskazują na udział w reakcji 
zapalnej chemokiny CXCL8/IL8, lecz nie CXCL1/GRO–α u pacjentów z T1DM. Sugerujemy, ze oprócz badania 
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białka CRP dodatkowym wskaźnikiem prognostycznym w rozwoju retinopatii cukrzycowej może być chemokina 
CXCL8/IL8. Potrzebne są dalsze badania, aby dogłębnie wykazać rolę chemokin zapalnych u pacjentów z T1DM.  
Endokrynol. Ped. 13/2014;1(46):9-16.

The aim of the study was to assess selected growth-related oncogene protein-α (CXCL1/GROα) and interleukin  
8 (CXCL8/IL8) chemokines in patients with diabetes type 1 (T1DM). Patients and methods. The study was per-
formed in a group of 59 patients with T1DM. Patients were divided into three groups. The first group was 23 patients 
with proliferative diabetic retinopathy (PDR) second group was 15 juvenile patients with T1DM and non proliferative 
diabetic retinopathy (NPDR), and 21 patients with diagnosed T1DM but without symptoms of diabetic retinopathy.  
In all participants we’ve done biochemical tests, 24-hour BP monitoring and ophthalmological examination. Moreo-
ver all patients have had their CXCL1/GROα and CXCL8/IL8 concentrations measured by the ELISA immunoassay. 
Results. Patients with T1DM and PDR had significantly higher concentration of CXCL8/IL8 in serum compared to 
the group of patients with T1DM and NPDR as well as compared to the group of patients with T1DM but without 
symptoms of diabetic retinopathy (226.9± 58.3 vs 142.6 ± 32.2pg/ml vs 89.3 ± 15.9) respectively. Whereas there were 
no statistically significant differences detected in comparing concentration of CXCL-1/Gro-α in serum in the group of 
patients with T1DM and PDR with the group of patients with T1DM and NPDR as well as with the group of patients 
with T1DM but without diabetic retinopathy (69± 17 vs 53 ± 12pg/ml vs 47 ± 13). The follow up study using the 
model of multiple stepwise regression showed that the duration of diabetes, HbA1c and CRP protein are independent 
factors affecting the CXCL8/IL8 level in patients with diabetic retinopathy. The coefficient of determination for this 
model was defined at a level of R2 =26%. Also, on the basis of the curve analysis Receiver Operating Characteristic 
(ROC) for serum concentration CXCL8/IL8 specified the reference threshold AUCROC at a level of 218 pg/ml. Con-
clusion. The results of our studies showed the contribution of CXCL8/IL8 chemokine to inflammation in patients with 
diabetic retinopathy. We suggest that the studied CXCL8/IL8 chemokine, besides CRP protein, may be a supplemen-
tary diagnostic and prediction method in patients with diabetes. Pediatr. Endocrinol. 13/2014;1(46):9-16. 

Wstęp

Głównym problemem pacjentów chorujących na 
cukrzycę typu 1 (T1DM) jest rozwój przewlekłych 
powikłań naczyniowych związanych z mikro- oraz 
makrokrążeniem [1–2]. Przewlekłe powikłania na-
czyniowe, zarówno nefropatia, retinopatia, jak też 
neuropatia cukrzycowa, prowadzą do pogorszenia 
jakości życia jak też są główną przyczyną inwa-
lidztwa tych chorych [3]. Retinopatia cukrzycowa 
(DR) stała się najczęstszą przyczyną ślepoty czy 
utraty ostrości wzroku u pacjentów w wieku pro-
dukcyjnym i jej występowanie wykazuje na ciągły 
wzrost [3–4]. Zmiany na dnie oka jawne klinicznie 
występują również u młodych pacjentów z T1DM 
[5–6]. W badaniach z Oxford Regional Prospective 
Study (ORPS) wykazano, że u dzieci i młodzieży 
z T1DM częstość późnych powikłań naczyniowych 
była wyższa niż u dorosłych po podobnym czasie 
trwania cukrzycy oraz z porównywalnymi średni-
mi poziomami glikemii [6]. Autorzy wykryli, że aż 
25% młodocianych rozwija retinopatię cukrzycową 
już po 5 latach trwania T1DM, zaś a po 10 latach 
60% chorych i 80% po 15 latach trwania choroby 
[6]. Mimo prowadzonych licznych prac badaw-
czych brakuje jednoznacznych poglądów określają-
cych przyczyny i częstość występowania retinopatii 

u pacjentów chorujących na T1DM [7–8]. Badania 
ostatnich lat dowodzą, że przyczyną retinopatii 
cukrzycowej jest długotrwałe podwyższone stęże-
nie glukozy we krwi, niedotlenienie oraz zaburze-
nie równowagi stężeń czynników angiogennych, 
doprowadzające do neowaskularyzacji siatkówki 
[8–9]. Do najlepiej scharakteryzowanych substan-
cji stymulujących angiogenezę należą czynniki 
wzrostu, w tym naczyniowo-śródbłonkowy czynnik 
wzrostu (VEGF) oraz interleukina-8 (CXCL8/IL8), 
białko o właściwościach chemokatycznych [8–10]. 

Ponad 20 lat temu chemokiny zostały opisane 
jako mediatory zapalne produkowane w czasie in-
fekcji lub podczas urazu w odpowiedzi na bodźce 
prozapalne. Jednak w toku dalszych badań odkry-
to, że chemokiny uczestniczą także w rekrutacji  
i aktywacji leukocytów zaangażowanych w od-
powiedź immunologiczną i proces gojenia się ran 
[11]. Chociaż zdolność do wywołania chemotaksji 
przez chemokiny uważa się za ich główną cechę, to 
ich fizjologiczna rola jest bardziej skomplikowana. 
Wykazano, że chemokiny biorą udział w migracji 
limfocytów podczas hematopoezy, reakcji z anty-
genami we wtórnych narządach limfatycznych jak 
też w nadzorze immunologicznym [11–13]. Oprócz 
roli chemotaktycznej chemokiny uczestniczą także  
w patogenezie większości chorób, w których do-
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się 23 pacjentów z proliferacyjną retinopatią cu-
krzycową (PDR) w wieku 55,0±4,7 lat w drugiej 
grupie było 15 młodocianych pacjentów z T1DM 
oraz (NPDR) w wieku 19,0±3,5 lat natomiast  
w trzeciej grupie 21 pacjentów T1DM lecz bez ob-
jawów retinopatii cukrzycowej wieku 16±3,5 lat 
(tab. I). T1DM została rozpoznana na podstawie 
stanowiska Polskiego Towarzystwa Diabetologicz-
nego zgodnego z wytycznymi American Diabetes 
Association [19–20]. Wszyscy pacjenci z T1DM 
byli leczeni insuliną. Stopień wyrównania meta-
bolicznego cukrzycy oceniono na podstawie stęże-
nia hemoglobiny glikowanej (HbA1c) oznaczonej  
w surowicy metodą immunoturbidimetryczną przy 
użyciu Unimate 3 set (Hoffmann-La Roche AG, 
Basel, Szwajcaria). Poziom wysoko czułego białka 
C-reaktywnego (hsCRP) oznaczono testem ELISA 
(hsCRP firmy Dade Behring, USA). U wszystkich 
pacjentów oceniono dobowe wydalanie albumin 
w moczu metodą immunoturbidimetryczną przy 
użyciu testu Tina-quant® (Boehringer Mannheim 
GmbH, Germany). Badanie dna oka przeprowadzo-
no po podaniu kropli 1% Sol. Tropicaid, soczew-
ką +90 D (firmy Okular Instruments, USA). Oceny 
przedniego odcinka gałki ocznej dokonano lampą 

chodzi do aktywacji i akumulacji leukocytów  
w tkankach [14–18]. Zmiany w ekspresji chemo-
kin i ich receptorów stwierdzono w reumatoidal-
nym zapaleniu stawów, stwardnieniu rozsianym, 
miażdżycy oraz w T1DM jak też w cukrzycy typu 
2 (T2DM) [15-17]. We wcześniejszych naszych ba-
daniach wykazaliśmy podwyższone stężenie białka 
chemotaktycznego dla monocytów (CCL2/MPC-1),  
natomiast obniżone białko indukowane przez in-
terferon (CXCL/IP-10) w surowicy krwi u pacjen-
tów z T1DM oraz mikroangiopatią [18]. Obecnie 
celem pracy była ocena surowiczych stężeń wy-
branych chemokin zapalnych: CXCL1/GROα oraz 
CXCL8/IL8 u chorych z T1DM oraz retinopatią 
cukrzycową. Uważamy, że identyfikacja oraz war-
tość graniczna markerów zapalnych może ułatwić 
prognozowanie rozwoju retinopatii cukrzycowej  
u pacjentów z T1DM. 

Materiał i metody

Badania przeprowadzono w grupie 59 chorych 
z T1DM. Badanych pacjentów podzielono na trzy 
grupy w zależności od stopnia zaawansowania reti-
nopatii cukrzycowej. W pierwszej grupie znalazło 

Tabela 1. Charakterystyka kliniczna pacjentów z cukrzycą typu 1
Table 1. Clinical characteristics of patients with type 1 diabetes

Parametry kliniczne

Pacjenci z cukrzycą 
typu 1 oraz  

z proliferacyjną 
retinopatią (PDR)

Pacjenci z cukrzycą 
typu 1 oraz  

z nieproliferacyjną 
retinopatią (NPDR)

Pacjenci  
z cukrzycą 
typu 1 oraz 

bez retinopatii 
cukrzycowej

Znamienność 
statystyczna

Wiek (lat) 55,0±4,7  19,0±3,5 16±3,5 P = 0,001† 
P = 0,02††

Czas trwania cukrzycy (lat) 21,3±6,5  11.8±2,6 7,3±2,3 P = 0,001† 
P = 0,03††

HbA1c(%) 9,05±1,95  8,06±1,62 7,53±1,24 P = 0,03† 
P = 0,02††

hsCRP (mg/L) 3,6±1,8  2,4±1,2 1,7±0,9 P = 0,04† 
P = 0,009††

Albuminy z dobowej zbiórki 
moczu (mg/24h) 44,6±28,0  23,5±21,2 15,8±10,5 P = 0,04† 

P = 0,02††

Ciśnienie skurczowe krwi 
(mm/Hg) 145±12  120±10 115±11 P = 0,04† 

P = 0,03††

Ciśnienie rozkurczowe krwi 
(mm/Hg) 95±12  75±11 70±9 P = 0,03†

P = 0,04†† 

Wyniki przedstawione jako ± SD, znamienność (p<0,05); † porównanie grupy pacjentów z T1DM oraz PDR z grupą z T1DM oraz NPDR; 
† † porównanie grupy pacjentów z T1DM oraz PDR z grupą z T1DM bez retinopatii cukrzycowej 



12

Praca oryginalna Endokrynol. Ped., 13/2014;1(46):9-16

szczelinową (Topcon SL-8Z, Japonia). U pacjentów 
chorujących na cukrzyce typu 1 dłużej niż 5 lat oraz 
po uprzednim badaniu dna oka wykonano angiogra-
fię fluresceinową (FL-A) kamerą cyfrową Topcon 
Imagenet 2000 (Japonia). Analizę obrazu dna bada-
nych oczu przeprowadzono według obowiązującej 
klasyfikacji [21]. 

Stężenia chemokin CXCL1/GROα oraz CXCL8/
IL8 w surowicy krwi pacjentów z T1DM oznaczo-
no metodą immunoenzymatyczną ELISA, przy 
zastosowaniu zestawów Human Quantikine R&D; 
Minneapolis, MN, USA według instrukcji podanej 
przez producenta. Wyniki badań chemokin zostały 
zamieszczone w tabeli II. 

Na realizację badań będących przedmiotem pra-
cy uzyskano zgodę pacjentów, rodziców i/lub opie-
kunów jak też Niezależnej Komisji Bioetycznej ds. 
Badań Naukowych przy Gdańskim Uniwersytecie 
Medycznym.

Analiza statystyczna
Obliczenia statystyczne zostały przeprowadzo-

ne przy użyciu pakietu statystycznego StatSoft, 
Inc. (2010). STATISTICA (data analysis softwa-
re system), version 10.0. www.statsoft.com. Do 
sprawdzenia, czy zmienne ilościowe pochodziły  
z populacji o rozkładzie normalnym, posłużono sie 
testem W Shapiro-Wilka. Istotność różnic pomię-
dzy grupami sprawdzono testem ANOVA lub Kru-
skala-Wallisa. W celu stwierdzenia powiązania siły 
oraz kierunku między dwiema zmiennymi zastoso-
wano analizę korelacji Pearsona lub Spearmana. Do 
analizy wpływu kilku zmiennych niezależnych na 
zmienną zależną typu mierzalnego posłużono się 
analizą regresji wielorakiej. We wszystkich obli-
czeniach za poziom istotności przyjęto p<0,05. Do 

oceny trafności testu, czyli zdolności do mierzenia 
danej cechy, wykorzystano dwie miary oceny traf-
ności testu: czułość oraz swoistość. Do wyznaczenia 
wartości progowej w sytuacji, gdy wyniki testów 
mierzone są na skali ciągłej zastosowano wykres 
krzywej ROC (Receiver Operating Curve), gdzie na 
osi rzędnych podana jest czułość, a na osi odciętych 
1 – swoistość [22]. Maksymalne pole powierzchni 
pod krzywą Area under Curve (AUC) przybierające 
wartości od 0 do 1 jest parametrem określającym 
moc dyskryminacyjną testu, a wyniki zaprezento-
wano jako średnią (95% CI).

Wyniki

Kliniczna i biochemiczna charakterystyka ba-
danych grup 

Przebadano 23 pacjentów z proliferacyjną reti-
nopatią cukrzycową (PDR) w wieku 55,0±4,7 lat, 
15 młodocianych pacjentów z T1DM oraz NPDR  
w wieku 19,0±3,5 lat, oraz 21 pacjentów z roz-
poznaną T1DM, lecz bez objawów retinopatii cu-
krzycowej, w wieku 16±3,5 lat. Badani pacjenci  
z T1DM oraz PDR cechowali się statystycznie zna-
miennym dłuższym czasem trwania choroby, wyż-
szym poziomem HbA1c, CRP, wyższym dobowym 
wydalaniem albumin w moczu oraz wyższym ci-
śnieniem skurczowym i rozkurczowym w porówna-
niu do grupy pacjentów z T1DM oraz NPDR jak też 
w porównaniu do grupy pacjentów z T1DM, ale bez 
objawów retinopatii cukrzycowej (Tab I).

Surowiczy poziom CXCL8/IL8 oraz CXCL-1/
Gro-α u pacjentów z T1DM

Poziom CXCL8/IL8 w surowicy krwi był staty-
stycznie znamiennie wyższy u pacjentów z T1DM  

Tabela II. Stężenie chemokin w surowicy u pacjentów z cukrzycą typu 1
Table II. The concentration of chemokines in the serum of patients with type 1 diabetes

Parametry kliniczne

Pacjenci
z cukrzycą typu 1 

oraz z proliferacyjną 
retinopatią (PDR)

Pacjenci
z cukrzycą typu 1 oraz 

z nieproliferacyjną 
retinopatią (NPDR)

Pacjenci
z cukrzycą 
typu 1 oraz 

bez retinopatii 
cukrzycowej

Znamienność 
statystyczna

CXCL8 (IL-8) pg/ml 226,9±58.3  142,6±32,2 89,7±15,9 P = 0,04† 
P = 0,02†† 

CXCL1 (GROα) pg/ml  69±17  53±12  47±13 P = NS†
P = NS††

Wyniki przedstawione jako ± SD, znamienność (p<0, 05); † porównanie grupy pacjentów z T1DM oraz PDR z grupą z T1DM oraz NPDR; 
† † porównanie grupy pacjentów z T1DM oraz PDR z grupą z T1DM bez retinopatii cukrzycowej
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oraz PDR w porównaniu z grupą pacjentów  
z T1DM oraz NPDR jak też w porównaniu z grupą 
pacjentów z T1DM, lecz bez cukrzycowej retinopa-
tii (odpowiednio: 226,9±58,3 vs 142,6±32,2pg/ml 
vs 89,3±15,9). Natomiast nie wykryto różnic zna-
miennie statystycznych porównując surowicze stę-
żenie CXCL-1/Gro-α w grupie pacjentów z T1DM 
oraz PDR z grupą pacjentów z T1DM oraz NPDR 
jak też w porównaniu z grupą pacjentów z T1DM 
bez retinopatii cukrzycowej (odpowiednio: 69±17 
vs 53±12pg/ml vs 47±13) (tab. II).

Korelacja chemokiny CXCL8/IL8 z badanymi 
parametrami klinicznymi u pacjentów DR

Analiza jednoczynnikowa wykazała statystycz-
nie znamienną dodatnią korelację pomiędzy po-
ziomem CXCL8/IL8 a czasem trwania choroby 
(p=0,009), poziomem HbA1c (p=0,04) poziomem 
białka CRP (p=0,002) oraz poziomem wydala-
nych albumin z dobowej zbiórki moczu (p=0,003)  
(tab. III).

Regresja wielokrotna
W dalszym etapie badań poprzez zastosowanie 

modelu wielokrotnej regresji krokowej wykaza-
no ze czas trwania cukrzycy (B=1480,91 p=0,02), 
HbA1c (B=17,69 p=0,006) oraz białko CRP 
(B=4,607 p=0,009) są niezależnymi czynnikami 
wpływającymi na poziom CXCL8/IL8. Współczyn-
nik determinacji dla tego modelu określono na po-
ziomie R2=26%.

Wartość graniczna surowiczego stężenia 
CXCL8/IL8

W celu określenia wartości granicznych wybra-
nych czynników zapalnych w przewidywaniu ry-
zyka rozwoju retinopatii pacjentów z T1DM zasto-
sowano analizę ROCAUC. Z badanych czynników 
zapalnych dla białka CXCL8/IL8 wykazano, że pole 
pod krzywą AUCROC wynosiło 0,761, a jego wartość 
populacyjna mieściła się w przedziale 0,635–0,887. 
Czułość wynosiła 60,9%, a swoistość 87,1%. War-
tość graniczna dla surowiczego poziomu CXCL8/
IL8 określono na poziomie 218 pg/ml (ryc. 1).

Dyskusja

Pomimo znacznego postępu, jaki dokonał się na 
przestrzeni ostatnich lat w leczeniu cukrzycy typu 
1, późne powikłania naczyniowe wciąż stanowią 
istotny problem kliniczny. W prowadzonych ba-
daniach nad patogenezą retinopatii cukrzycowej 
autorzy coraz więcej uwagi poświęcają czynnikom 
zapalnym i angiogennym [8–10]. Obecnie celem 
naszych badań była ocena surowiczych stężeń wy-
branych chemokin zapalnych: CXCL1/GROα oraz 
CXCL8/IL8 u chorych z T1DM oraz retinopatią cu-
krzycową. Białka CXCL1/GROα oraz CXCL8/IL8 
należą do grupy chemokin zapalnych. Wykazują 
ekspresję w tkankach objętych procesem zapalnym, 
powodując naciekanie i przyleganie komórek poja-
wiających się w odpowiedzi na stymulację cytokin 
prozapalnych lub podczas kontaktu z patogenami. 
Uwalnianie chemokin jest bardzo szybkie i zapo-

CXCL8/IL8

r p-value

Wiek 0,02 0,352

Czas trwania cukrzycy 0,34 0,009*

Ciśnienie skurczowe krwi 0,28 0,042

Ciśnienie rozkurczowe krwi 0,23 0,101

HbA1c 0,36 0,041*

CRP 0,53 0,002*

Albumina z dobowej zbiórki moczu 0,27 0,003*

CXCL1/GROα 0,02 0,456

Tabela III. Korelacje surowiczych stężeń CXCL8/IL8 z parametrami klinicznymi i biochemicznymi u pacjentów z T1DM
Table III. Correlation of serum concentrations of CXCL8/IL8 clinical and biochemical parameters in patients with T1DM

*Znamienność statystyczna 
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czątkowane rozpoznaniem epitopów na śródbłonku 
naczyń krwionośnych i na komórkach zapalnych 
[11–13]. Chemokiny zapalne przyciągają pierwszą 
falę komórek efektorowych biorących udział we 
wrodzonej odpowiedzi immunologicznej obejmują-
cej monocyty, makrofagi i granulocyty [12]. Po an-
tygenowo specyficznej aktywacji limfocytów przez 
chemokiny prozapalne i zaktywowane komórki 
dendrytyczne następuje przyciąganie efektorowych 
komórek T do ogniska zapalnego. W tym samym 
czasie rekrutowane są komórki regulatorowe i ba-
lans pomiędzy komórkami efektorowymi i regu-
latorowymi determinuje wynik lokalnego procesu 
zapalnego [14]. 

Badaniem objęto grupę 59 pacjentów z T1DM, 
w tym 26% z T1DM i PDR, 39% z T1DM i NPDR 
oraz 35% z T1DM bez objawów retinopatii cukrzy-
cowej. U pacjentów z T1DM oraz PDR wykryliśmy 
znamiennie wyższe stężenie białka CXCL8/IL8  
w surowicy w porównaniu z grupą pacjentów  
z T1DM i NPDR jak też w porównaniu z grupą 
pacjentów z T1DM, ale bez objawów retinopatii 
cukrzycowej. Dalsza nasza analiza statystyczna 
wykazała dodatnią istotnie znamienną korelację 
surowiczych stężeń CXCL8/IL8 z czasem trwania 
cukrzycy, poziomem HbA1c oraz białkiem C-reak-
tywnym w grupie pacjentów z T1DM oraz retino-
patią proliferacyjną i nieproliferacyjną. Powszech-
nie wiadomo, że białko C-reaktywne występuje  
w śladowych ilościach w surowicy osób zdrowych. 

Ryc. 1. AUCROC dla surowiczych stężeń CXCL8/IL8 
Fig. 1. AUCROC for serum concentrations CXCL8/IL8

Należy ono do białek ostrej fazy i jest syntetyzo-
wane głównie w wątrobie. Aczkolwiek w ostatnich 
latach wykazano, że źródłem CRP jest nie tylko wą-
troba, ale również makrofagi [23–24]. Białko CRP 
jest produkowane w odpowiedzi na działanie inter-
leukiny-6 (IL-6). Na powierzchni śródbłonka nasila 
ekspresję cząstek adhezyjnych oraz syntezę białka 
CXCL8/IL8, zmniejsza biodostępność tlenku azotu 
i bierze udział w aktywacji składowych dopełniacza 
[24]. Z drugiej strony CXCL8/IL8 indukuje akty-
wacje i migrację monocytów/makrofagów, granulo-
cytów zasadochłonnych, limfocytów CD4 oraz ko-
mórek NK. W następstwie ich aktywacji dochodzi 
do wytwarzania cytokin, czynników wzrostu, czyn-
ników transkrypcyjnych, prowadzących m.in. do 
zwiększenia wydzielania białek ostrej fazy, modu-
lując dalszy przebieg reakcji zapalnej [14, 25–26]. 
W wieloośrodkowych randomizowanych badaniach 
klinicznych Diabetes Control and Complications 
Trial (DCCT), obejmujących 29 centrów medycz-
nych USA oraz Kanady, w których przebadano 
1441 pacjentów z T1DM w wieku od 13 do 39 lat, 
autorzy dowiedli, że podwyższony poziom białka 
CRP u pacjentów z cukrzycą może być związany 
z większym ryzykiem wystąpienia obrzęku plamki 
oraz twardych wysięków na dnie oka [7]. Ponadto 
długotrwała hiperglikemia w przebiegu cukrzycy 
prowadzi do aktywacji kaskady diacyloglicerol-ki-
naza C, powodując zmiany strukturalne w obrębie 
perycytów i ostatecznie stopniowy zanik tych ko-
mórek. Zmniejsza się kurczliwość mikrotętniczek 
siatkówki przy jednoczesnym zwiększeniu liczby 
komórek śródbłonka. Dochodzi więc do zamknię-
cia światła drobnych naczyń krwionośnych z wy-
tworzeniem obszarów hipoperfuzji [3,8]. Badacze 
z ośrodka poznańskiego wykazali, że chemokina 
CXCL8/IL8 ulega zmianom w zależności od wy-
równania metabolicznego u pacjentów zarówno  
z T1DM, jak i T2DM cukrzycy [17]. Inni bada-
cze wykryli zwiększone stężenie białka CXCL8/
IL8 w ciele szklistym pacjentów z objawami reti-
nopatii cukrzycowej [27–28]. W badanich Koskela 
et al. (2013) wykazano 6-krotnie wyższe stężenie 
CXCL8/IL8 w ciele szklistym niż w surowicy u pa-
cjentów z T1DM oraz PDR [28].

W dalszym etapie naszych badań w celu okre-
ślenia wartości granicznych surowiczych stężeń 
CXCL8/IL8 dla przewidywania ryzyka rozwoju 
retinopatii pacjentów z T1DM zastosowano anali-
zę ROCAUC. Jedną z metod statystycznych wyzna-
czania wartości granicznych jest analiza krzywych 
ROC, która zapewnia najwyższą trafność decyzji 
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Zorena K. i inni: Ocena stężenia wybranych chemokin (CXCL1/GROα oraz CXCL8/IL8) w surowicy pacjentów z cukrzycą typu 1

miennie wyższy poziom chemokiny CXCL-1/Gro
-α u pacjentów z T1DM w porównaniu do grupy 
chorych z T2DM. Co więcej, u pacjentów z T1DM 
zaobserwowali wzrost surowiczego stężenia białka 
CXCL-1/Gro-α wraz ze spadkiem poziomu C-pep-
tydu. Autorzy sugerują, że chemokina CXCL1/
Gro-α może być odpowiedzialna za uszkodzenie 
wysp trzustkowych i być dobrym markerem ryzy-
ka T1DM [32]. Natomiast wyniki naszych badań 
są odmienne. Nie wykryto różnic znamiennie sta-
tystycznych porównując surowicze stężenia białka 
CXCL-1/Gro-α w grupie pacjentów z T1DM oraz 
PDR z grupą pacjentów z T1DM oraz NPDR jak 
też w porównaniu z grupą pacjentów z T1DM bez 
retinopatii cukrzycowej. Nie wykazano też zna-
miennych korelacji pomiędzy dwiema badanymi 
chemokinami CXCL8/IL8 a CXCL1/ GRO–α. Wy-
niki naszych badań wskazują na zaangażowanie 
chemokiny CXCL8/IL8, lecz nie CXCL1/GRO–α  
w proces zapalny u pacjentów z T1DM. Sugerujemy, 
że chemokina CXCL8/IL8 oprócz badania białka 
CRP mogłaby być dodatkowym wskaźnikiem pro-
gnostycznym w rozwoju retinopatii cukrzycowej. 
Jednakże potrzebne są dalsze badania, aby dogłęb-
nie wykazać rolę chemokin zapalnych u pacjentów  
z T1DM.

Konflikt interesów: Autorzy nie zgłaszają konfliktu 
interesów.

[29]. Próg referencyjny dla surowiczego poziomu 
CXCL8/IL8 określono na poziomie 218 pg/ml. Tak 
więc w badanej grupie pacjentów z T1DM wartości 
CXCL8/IL8 powyżej 218 pg/ml mogą wskazywać 
na prawdopodobieństwo rozwoju retinopatii cu-
krzycowej u chorych z T1DM.

O ile wyniki chemokiny CXCL8/IL8 zostały 
dobrze przedstawione w badaniach u dorosłych pa-
cjentów z T1DM jak też T2DM, to tylko nieliczne 
doniesienia sygnalizują o chemokinie CXCL1/GRO-
–α [30–32]. W eksperymentalnie wywołanym nie-
dokrwieniu nerki u myszy wykazano wzrost stężenia 
CXCL1/Gro-α w surowicy i moczu. W tym samym 
doświadczeniu autorzy zaobserwowali, że z przeba-
danych 18 wybranych cytokin i chemokin wyższe 
stężenie CXCL1/Gro-α było wykrywane najszyb-
ciej i utrzymywało się najdłużej w niedokrwieniu 
nerki u myszy. Ponadto stężenie CXCL1/Gro-α  
w surowicy i w moczu były najwyższe po trzech 
godzinach po niedotlenieniu, podczas gdy zmiany 
histologiczne były wyraźne już po godzinie [30].  
W kolejnym badaniu wykonanym u zwierząt wy-
kryto ekspresję mRNA białka CXCL-1/ Gro-α  
w ostrym zapaleniu rogówki u królika. Badacze 
sugerują, że białko CXCL-1/ Gro-α indukuje two-
rzenie nowych naczyń rogówki, wskazując na za-
angażowanie chemokin w proces zapalny [31]. 
Interesujące wyniki badań opublikowali badacze 
japońscy Takahashi K. et al. Autorzy wykryli zna-
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