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Streszczenie
Wstęp:  Transformujący  czynnik  wzrostu  beta  (TGFβ) 

jest  jednym  z  czynników  regulujących  zachowanie  komó-
rek  w  tkankach  oka,  zarówno  w  procesach  fizjologicznych, 
jak  i patologicznych. U ssaków występują 3  izoformy TGFβ 
(TGFβ1,  TGFβ2,  TGFβ3).  TGFβ  powoduje  głównie  zwięk-
szenie  ekspresji  genów  związanych  z  włóknieniem  tkanek, 
zwiększenie  produkcji  macierzy  zewnątrzkomórkowej  oraz 
hamuje  proliferację  komórek.  Zmętnienie  tylnej  torebki  jest 
spowodowane  pooperacyjną  migracją  komórek  nabłonko-
wych  soczewki,  depozytami  kolagenu  i  regeneracją włókien 
komórkowych. Celem pracy była ocena aktywności transkryp-
cyjnej genów TGFβ w  jednojądrzastych komórkach krwi ob-
wodowej i przedniej torebce soczewki u dzieci z zaćmą wtórną  
po zabiegu usunięcia zaćmy wrodzonej.

Materiały i metody:  Do  badania  zakwalifikowano  38 
dzieci operowanych z powodu zaćmy wrodzonej. 46 fragmen-
tów przedniej  torebki soczewki z komórkami nabłonkowymi 
oraz  krew  pełną  uzyskano  w  trakcie  zabiegu  operacyjnego. 
Ekstrakcję  całkowitego  RNA  z  jednojądrzastych  komórek 
krwi obwodowej  i przedniej  torebki soczewki przeprowadzo-
no z użyciem odczynnika TRIzol. Liczbę  cząsteczek mRNA 
TGFβ1, TGFβ2  i TGFβ3 wyznaczono  techniką QRT-PCR  z 
zastosowaniem SYBR Green I chemistry.

Wyniki:  Stwierdzono  podwyższoną  ekspresję  genu 
TGFβ1  w  jednojądrzastych  komórkach  krwi  obwodo-
wej  (p  =  0,006)  oraz  obniżoną  ekspresję  genu  TGFβ3  
(p = 0,033) w przedniej torebce soczewki.

Wnioski: Ekspresja genu TGFβ1 może być potencjalnym 
czynnikiem prognostycznym wystąpienia zmętnienia tylnej to-
rebki soczewki u dzieci.
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Summary
Background: Transforming growth factor beta (TGFβ) is 

one of  the most  important  ligands involved in the regulation 
of  cell  behavior  in  ocular  tissues  both  in  physiological  and 
pathological  processes.  In mammals,  there  are  three  known 
isoforms  of  TGFβ  (TGFβ1,  TGFβ2,  TGFβ3).  TGFβ  enhan-
ces expression of genes related to tissue fibrosis, extracellular 
matrix production and suppresses cell proliferation. Posterior 
capsule opacification seems to be caused by postoperative mi-
gration  of  lens  epithelial  cells,  collagen  deposition  and  lens 
fiber regeneration. The purpose of this paper is quantification 
of  TGFβ  gene  expression  in  peripheral  blood  mononuclear 
cells (PBMCs) and the anterior lens capsule (ALC) of children 
with secondary cataract formed following congenital cataract 
surgery.

Materials and methods: Thirty  eight  children who had 
undergone congenital cataract surgery participated in the study. 
Forty six fragments of anterior lens capsules (ALC) with inc-
luding epithelial cells and venous blood samples were acquired 
during cataract surgery. Total RNA was extracted from PBMCs 
and from ALCs using TRIzol reagent. Gene expression of stu-
died genes was evaluated with the use of real time QRT-PCR 
technique with a SYBR Green I chemistry. 

Results:  The  increased  TGFβ1  expression  in  PBMC 
(p  =  0.006)  and  decreased  TGFβ3  expression  in  ALC  
(p = 0.033) were identified.

Conclusions: Expression of TGFβ1 in PBMC might be a 
potential prognostic factor for posterior capsule opacification 
in children.

OcENa wartOści PrOgNOStyczNEj EKSPrESji gENów 
tgFβ1, tgFβ2 i tgFβ3 w PrzEdNiEj tOrEBcE SOczEwKi 
i jEdNOjądrzaStych KOMórKach Krwi OBwOdOwEj  
u dziEci zE zMętNiENiEM tyLNEj tOrEBKi SOczEwKi

PrOgNOStic vaLuE OF tgFβ1, tgFβ2 aNd tgFβ3 gENES 
ExPrESSiON iN aNtEriOr LENS caPSuLE  

aNd PEriPhEraL BLOOd MONONucLEar cELLS  
iN chiLdrEN with POStEriOr caPSuLE OPaciFicatiON
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