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Abstract

Introduction. Chemerin (CHEM) is achemotactic 
factor. It promotes the recruitment of immune cells 
to the site of injury. It was demonstrated that CHEM 
increases insulin resistance and glucose intolerance, 
and its concentration correlates with blood glucose 
and lipid levels. The aim of the study is to evaluate 
the concentration of CHEM in children with type 1 
diabetes mellitus (T1D) depending on metabolic 
control and the duration of the disease. Material 
and Methods. The study included 80 children aged 
4-18 years (x = 12.6 ± 3.6) in the following groups: 
children with T1D diagnosed <2 years (N = 23), 
children with T1Ddiagnosed 2-5 years ago (N = 
12), children with T1D for > 5 years (N = 27) and 
children with no evidence of hyperglycemia or any 
autoimmune diseases (controls, N = 18). Laboratory 
tests were performed to diagnose diabetes and to 
determine the metabolic control (including HbA1c, 
lipids, CRP, albumin in the urine, fundus examination, 
c-peptide). Furthermore, the concentrations of the 
following: CHEM, E-selectin, adiponectin, leptin, 
IFN-gamma were assessed. Anthropometric 
measurements were performed. Results. CHEM 
concentrations were comparable in the T1D andthe 
control group (55.65 ± 10.08 vs. 61.40 ± 16.65 ng / 
ml, p = 0.07), as well as leptin (6.27 ± 7 20 vs. 10.62 
± 13.86 ng / ml, p = 0.08) and IFN-γ (2.99 ± 3.45 vs. 
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Streszczenie

Wstęp. Chemeryna (CHEM) jest czynnikiem chemo-
taktycznym, który promuje rekrutację komórek immu-
nologicznych do miejsca uszkodzenia. Wykazywano, 
że nasila insulinooporność i nietolerancję glukozy, 
a jej stężenie koreluje z glikemią i stężeniem lipidów. 
Celem badania jest ocena stężenia CHEM u dzieci 
z cukrzycą typu 1 (DM1) w zależności od jej wyrów-
nania i czasu trwania. Materiał i metody. Do badania 
włączono 80 dzieci w wieku 4–18 lat (x=12,6±3,6) 
w następujących grupach: dzieci z DM1 rozpo-
znaną <2 lat (N=23), dzieci z DM1 chorujące 2–5 
lat (N=12), dzieci z DM1 chorujące >5 lat (N=27) 
oraz dzieci bez zaburzeń gospodarki węglowoda-
nowej i chorób autoimmunologicznych (kontrola, 
N=18). Wykonano jednolity komplet badań w celu 
rozpoznania i ustalenia stopnia wyrównania cukrzy-
cy (m.in. HbA1c, lipidogram, CRP, albuminy w mo-
czu porannym, badanie dna oka w poszukiwaniu 
retinopatii) i zaawansowania procesu zniszczenia 
wysp trzustkowych (peptyd c). Ponadto oznaczono 
stężenia następujących czynników: CHEM, selek-
tyna E, adiponektyna, leptyna, IFN-gamma. Wyko-
nano pomiary antropometryczne. Wyniki. Stężenie 
CHEM było porównywalne w grupie DM1 do grupy 
kontrolnej (55,65±10,08 vs. 61,40±16,65 ng/ml, 
p=0,07), podobnie jak stężenie leptyny (6,27±7,20 
vs. 10,62±13,86 ng/ml, p=0,08) i IFN-γ (2,99±3,45 
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23.83 ± 8.74, p = 0.07). Adiponectin, and E-selectin 
were also similar in both groups. In patients with 
T1D CHEM concentration did not vary depending on 
age, duration of diabetes, the degree of metabolic 
control (HbA1c> 7.5% vs. HbA1c <7.5%), the 
c-peptide presence (> 0.1 ng / ml) or the presence of 
dyslipidemia and other autoimmune disease. CHEM 
correlated with E-selectin concentration (r = 0.4790, 
p = 0.024) and the number of white blood cells (r = 
0.4455, p = 0.038). There was no correlation of CHEM 
concentration with HbA1c and lipids. Conclusions. 
No relationship between chemerin concentration and 
metabolic control as well as duration of the disease 
was observed innormal weight patients with type 1 
diabetes.
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vs. 8,74±23,83, p=0,07). Stężenia adiponektyny 
i selektyny E były podobne w obu grupach. W grupie 
pacjentów z DM1 stężenie CHEM nie różniło się w za-
leżności od wieku badanych, czasu trwania cukrzycy, 
stopnia wyrównania metabolicznego (HbA1c>7,5% 
vs. HbA1c<7.5%), obecności peptydu c (>0,1 ng/
ml) czy obecności dyslipidemii oraz innej choroby 
autoimmunologicznej. Wykazano korelację CHEM 
ze stężeniem selektyny E (r=0,4790, p=0,024) oraz 
liczbą leukocytów (r=0,4455, p=0,038). Nie potwier-
dzono korelacji stężenia CHEM z odsetkiem HbA1c 
ani parametrami gospodarki lipidowej. Wnioski. 
U pacjentów z cukrzycą typu 1 i prawidłową masą 
ciała nie wykazano związku CHEM z wyrównaniem 
metabolicznym i czasem trwania choroby. 
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Wstęp

Zaangażowanie układu immunologicznego 
w patogenezę cukrzycy typu 1 nie budzi wątpliwo-
ści. Wykazano bowiem nie tylko nieprawidłowości 
w ilości i/lub funkcji limfocytów, ale także większe 
stężenia prozapalnych cytokin w surowicy krwi 
pacjentów z cukrzycą typu 1, a także nieprawidło-
wy profil wydzielanych przez mononukleary cyto-
kin [1–3].

W otyłości, zespole metabolicznym i cukrzycy 
typu 2 obserwowany jest również toczący się pro-
ces zapalny o małym nasileniu. Przerośnięta tkan-
ka tłuszczowa wytwarza adipocytokiny, z których 
część ma właściwości prozapalne. Insulinoopor-
ność nasila ten proces. Wydaje się, że właśnie pro-
ces zapalny łączy otyłość i towarzyszącą jej często 
insulinooporność z chorobami sercowo-naczynio-
wymi [4–6].

Czy u pacjentów z cukrzycą typu 1 tkanka 
tłuszczowa także odgrywa rolę w patogenezie sa-
mej choroby i jej powikłań naczyniowych? 

Chemeryna (CHEM), znana wcześniej jako TIG2 
(tazaroteneinducedgene 2 protein) lub RAR-RES2 
(retinoidacid receptor responder 2) jest czynnikiem 
chemotaktycznym. Wydzielona jest jako nieaktyw-
na forma – prochemeryna. Jest ona aktywowana 
odszczepieniem c-końcowego peptydu pod wpły-
wem proteaz serynowych lub cysteinowych w ka-
skadzie układu krzepnięcia, fibrynolizy i zapalenia 
[7–9].

Wykazano, że różne klasy enzymów proteoli-
tycznych odszczepiają od prochemeryny peptydy 

o przeciwstawnych działaniach: neutrofile gene-
rują proteazy serynowe, zdolne do produkcji ak-
tywnych peptydów, natomiast proteazy cysteino-
we, które są wydzielane przez makrofagi, promują 
powstanie peptydów hamujących – chemeryny 15. 
Rozpuszczalna forma chemeryny jest zatem biał-
kiem wielofunkcjonalnym, zdolnym do stymula-
cji, jak i do hamowania sygnału [9].

CHEM jest czynnikiem chemotaktycznym. Po-
przez receptor ChemR23 promuje rekrutację ko-
mórek immunologicznych do miejsca uszkodze-
nia. Jest zdolna do wpływu na procesy zapalne już 
w pikomolarnych zakresach [7].

Wykazano także, że utrata ekspresji CHEM 
w preadipocytach poważnie zaburza różnicowanie 
komórek do dojrzałych adipocytów i redukuje eks-
presję genów włączonych w metabolizm glukozy 
i lipidów, w tym adiponektyny i leptyny. Ponad-
to CHEM nasila insulinooporność i nietolerancję 
glukozy. Silny spadek stężenia CHEM towarzyszy 
spadkowi glikemii i obniżeniu CRP, niezależnie od 
BMI [10,11].

Badanie Stjeskala wskazuje, że CHEM może 
być markerem zespołu metabolicznego, bowiem jej 
stężenie koreluje z glikemią, ciśnieniem tętniczym 
i stężeniem lipidów [9].

Badania nad rolą tej adipocytokiny w patogene-
zie cukrzycy typu 1 i jej powikłań naczyniowych 
nie są liczne [12–14]. Czy poprzez zaangażowanie 
tkanki tłuszczowej w patomechanizm obu scho-
rzeń cukrzyca typu 1 i 2 może stanowić swego ro-
dzaju kontinuum?
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Cel

Celem badania była ocena stężenia CHEM 
u dzieci z cukrzycą typu 1 (DM1) w zależności od 
jej wyrównania i czasu trwania.

Pacjenci i metody

Do badania włączono 80 dzieci w wieku 4–18 
lat (x=12,6±3,6) w grupach: dzieci z DM1 rozpo-
znaną <2 lat (N=23), dzieci z DM1 chorujące 2–5 
lat (N=12), dzieci z DM1 chorujące >5 lat (N=27) 
oraz dzieci z prawidłową masą ciała, bez zaburzeń 
gospodarki węglowodanowej i chorób autoim-
munologicznych (kontrola, N=18). Rozkład płci 
i wieku, a także BMI SDS były porównywalne we 
wszystkich badanych grupach.

Wykonano jednolity komplet badań w celu roz-
poznania i ustalenia stopnia wyrównania cukrzycy 
(m.in. HbA1c, lipidogram, CRP, albuminy w mo-
czu porannym, badanie dna oka w poszukiwaniu 
retinopatii) i zaawansowania procesu zniszczenia 
wysp trzustkowych (peptyd c). Oznaczono (ELISA) 
stężenia następujących czynników: CHEM, selek-
tyna E, adiponektyna, leptyna, interferon γ (IFN-γ). 

Zgodność rozkładu analizowanej próby z roz-
kładem normalnym sprawdzano testem W Sha-
piro-Wilka. Do porównywania zmiennych nie-
zależnych wykorzystano test t-studenta lub test 
U Manna-Whitneya. W celu obliczenia zależności 

cech stosowano współczynnik korelacji prostoli-
niowej Pearsona oraz współczynnik korelacji rang 
Spearmana. Różnicę uznawano za istotną staty-
stycznie przy p<0,05.A priori do badania nie wy-
konano szacowania wielkości próby, wykorzysty-
wano jednak wszystkie dostępne przypadki.

Wyniki

Stężenie CHEM było porównywalne w gru-
pie DM1 i w grupie kontrolnej (55,65±10,08 vs. 
61,40±16,65 ng/ml, p=0,07), podobnie jak stę-
żenie leptyny (6,27±7,20 vs. 10,62±13,86 ng/ml, 
p=0,08) i IFN-γ (2,99±3,45 vs. 8,74±23,83 pg/
ml, p=0,07). Stężenia adiponektyny i selektyny E 
również były podobne w badanych grupach i wy-
nosiły odpowiednio 9092,13±4279,0 ng/ml vs. 
8791,06±5097,05 ng/ml, p=0,80, i 45,78±19,46 
ng/ml vs. 41,85±17,02 ng/ml, p=0,45.

W obu grupach liczba leukocytów, stężenie 
CRP oraz parametry gospodarki lipidowej były po-
równywalne.

W grupie pacjentów z DM1 stężenie CHEM nie 
różniło się (p>0,05) w zależności od czasu trwa-
nia cukrzycy, stopnia wyrównania metaboliczne-
go (HbA1c>7,5% vs. HbA1c<7.5%), obecności 
peptydu c (>0,1 ng/ml) czy obecności innej cho-
roby autoimmunologicznej. Wyniki przedstawiono 
w tabeli I.

Tabela I. Stężenie chemeryny u pacjentów z cukrzycą typu 1
Table I. Chemerin concentration in patients with type 1 diabetes

Czas trwania cukrzycy

0–2 lata 2–5 lat >5 lat

Chemeryna (ng/ml) 57,94±10,67 50,69±9,61 56,26±9,35

Wyrównanie metaboliczne

HbAc1 <7,5% HbA1c >7,5%

Chemeryna (ng/ml) 55,13±10,58 55,99±9,88

Zachowana insulinosekrecja

c-peptyd>0,1 ng/ml c-peptyd<0,1 ng/ml

Chemeryna (ng/ml) 55,67±10,47 55,39±9,12

Inna choroba autoimmunologiczna

Tak Nie

Chemeryna (ng/ml) 57,68±14,48 54,64±8,10
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Ryc. 2. Stężenie leptyny u pacjentów z cukrzycą typu 1 i w grupie kontrolnej 
Fig. 2. Leptin concentration in patients with type 1 diabetes and in controls

Ryc. 1. Stężenie chemeryny u pacjentów z cukrzycą typu 1 i w grupie kontrolnej 
Fig. 1. Chemerin concentration in patients with type 1 diabetes and in controls
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Wykazano korelację CHEM ze stężeniem selek-
tyny E (r=0,4790, p=0,024) oraz liczbą leukocy-
tów (r=0,4455, p=0,038), a także ujemną korelację 
z wiekiem badanych (r=-0,29, p=0,0232). Nie po-
twierdzono natomiast istotnej (p>0,05) korelacji 
stężenia CHEM z odsetkiem HbA1c, parametrami 
gospodarki lipidowej ani czasem trwania choroby. 

W badanej grupie nie stwierdzono obecności re-
tinopatii, zaś znamienną mikroalbuminurię wyka-
zano u trzech pacjentów, u których stężenie CHEM 
było porównywalne do stężenia CHEM w grupie 
bez tego powikłania (odpowiednio 51,57±2,03 ng/
ml vs. 55,43±10,21 ng/ml, p=0,61).

Dyskusja

Historia badań nad chemeryną rozpoczęła się 
około 15 lat temu odkryciem jej roli jako czynnika 
chemotaktycznego dla komórek dendrytycznych 
i makrofagów [7]. Kilka lat później wykazano, 
że jest to także regulator metabolizmu adipocytów 
i adipogenezy, który wpływa na insulinowrażli-
wość [15,16]. Pojawiła się więc hipoteza o poten-
cjalnej roli CHEM w rozwoju zespołu metabolicz-
nego [9,17]. Wykazywano wielokrotnie, że stężenie 

tej cytokiny jest istotnie większe u pacjentów z oty-
łością, cukrzycą typu 2 i chorobą niedokrwienną 
serca [18–20]. CHEM było zależne nie tyle od BMI 
badanych, co od ilości tkanki tłuszczowej trzewnej 
[21,22], a także – odwrotnie korelowało z insuli-
nowrażliwością [23].Wysokie stężenie chemeryny 
może być markerem powikłań mikronaczynio-
wych cukrzycy – retinopatii i nefropatii [24,25].

Związek CHEM z glikemią i parametrami go-
spodarki lipidowej, jaki udowodniono u otyłych 
pacjentów z cukrzycą typu 2 [9], pozwalał za-
łożyć, że również w cukrzycy typu 1 cytokina ta 
będzie markerem toczącego się zapalenia, zależ-
nego od wyrównania metabolicznego choroby. Na-
sze badanie nie potwierdza tej hipotezy. Stężenie 
CHEM u pacjentów z cukrzycą typu 1 nie różniło 
się istotnie od CHEM w grupie kontrolnej – dzieci 
z prawidłową masą ciała, bez zaburzeń gospodarki 
węglowodanowej i innych chorób autoimmunolo-
gicznych. Nie wykazano także związku chemeryny 
od czasu trwania cukrzycy, stopnia wyrównania 
metabolicznego (HbA1c), a także zachowanej in-
sulinosekrecji czy obecności innych chorób z au-
toagresji. Wyniki uzyskane w badaniu własnym 
nie są spójne z wynikami innych ośrodków. Ver-
rijn Stuart i Schipper z zespołem wykazali, że stę-

Ryc. 3. Stężenie IFN-γ u pacjentów z cukrzycą typu 1 i w grupie kontrolnej 
Fig. 3. Stężenie IFN-γ concentration in patients with type 1 diabetes and in controls
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Ryc. 4. Korelacja chemeryny i selektyny E u pacjentów z cukrzycą typu 1
Fig. 4. Chemerin and E-selectin correlation in patients with type 1 diabetes

Ryc. 5. Korelacja chemeryny z liczbą leukocytów u pacjentów z cukrzycą typu 1
Fig. 5. Chemerin and leukocyte count correlation in patients with type 1 diabetes
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żenie chemeryny jest istotnie większe zarówno 
w cukrzycy nowo rozpoznanej, jak i trwającej po-
wyżej roku w porównaniu z grupą kontrolną [12]. 
Grupa holenderska obejmowała jednak zaledwie 
dwadzieścioro dzieci z nowo rozpoznaną oraz 
dwadzieścioro dzieci z dłużej trwającą cukrzycą 
[12]. El Dayem i wsp. również stwierdzili istotnie 
większe stężenie CHEM u pacjentów z cukrzycą 
typu 1. Badani przez nich pacjenci byli starsi, na 
cukrzycę chorowali średnio 9 lat. Ponadto wyka-
zali oni, że CHEM koreluje ze wskaźnikiem albu-
mina/kreatynina (istotnie większym u pacjentów 
z cukrzycą w porównaniu do grupy kontrolnej), co 
odzwierciedla rolę tego białka w patogenezie po-
wikłań mikronaczyniowych [13]. W badanej przez 
nas grupie jedynie u trojga chorych ustalono zna-
mienną albuminurię, u pozostałych funkcja nerek 
była prawidłowa. 

Redondo i wsp. potwierdzili istotnie większe 
stężenie tej cytokiny u otyłych pacjentów z cukrzy-
cą typu 1 w porównaniu do chorych z prawidłową 
masą ciała. Badana przez nich grupa obejmowała 
pięćdziesięcioro dzieci z cukrzycą typu 1, w tym 
osiemnaścioro otyłych. Wyników nie odnoszono do 
grupy kontrolnej bez zaburzeń gospodarki węglo-
wodanowej [14]. W naszym materiale nie stwier-
dzono otyłości. Ponadto leptynemia i adiponekty-

nemia były porównywalne u pacjentów z cukrzycą 
typu 1 i w grupie kontrolnej. Prawdopodobnie brak 
różnicy BMI spowodował, że nie wykazano także 
różnicy silnie skorelowanej z większą zawartością 
tkanki tłuszczowej w organizmie CHEM w bada-
nych przez nas grupach. Niestety nie przeprowa-
dzono oceny składu masy ciała, w tym nie ocenio-
no zawartości tkanki tłuszczowej wisceralnej.

Chemeryna jest cytokiną silnie związaną ze sta-
nem zapalenia. Nie dziwi wobec tego fakt istotnej 
korelacji jej stężenia ze stężeniami innych marke-
rów zapalenia, jak np. selektyny E czy leukocyto-
zy. Stężenia selektyny E, interferonu γ, leukocyto-
za i CRP nie wskazywały na istotnie większy stan 
zapalny u chorych w porównaniu ze zdrowymi 
dziećmi. Być może tłumaczy to brak różnicy stęże-
nia CHEM u pacjentów z cukrzycą w porównaniu 
do grupy kontrolnej, jaki stwierdziliśmy w naszym 
materiale.

Wniosek

U pacjentów z cukrzycą typu 1 i prawidłową 
masą ciała nie wykazano związku CHEM z wyrów-
naniem metabolicznym i czasem trwania choroby.
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