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OcENa zaLEżNOści POMiędzy EKSPrESją gENów tgFβ  
wE Krwi OBwOdOwEj i PrzEdNiEj tOrEBcE SOczEwKi  

U dziEci z zaĆMą wrOdzONą

aNaLySiS OF tHE rELatiONSHiP BEtwEEN tgFβ  
KigENE EXPrESSiON iN tHE PEriPHEraL BLOOd 

 MONONUcLEar cELLS aNd aNtEriOr LENS caPSULES  
OF cHiLdrEN witH cONgENitaL cataract

Słowa kluczowe
TGFβ, zaćma wrodzona, przednia torebka soczewki, 
dzieci.

Streszczenie
Wstęp: Zaćma wrodzona jest przyczyną około 10% 

wszystkich przypadków utraty wzroku u dzieci na świe‑  
cie. Jedynym sposobem leczenia pozostaje operacyjne usunię‑
cie zmętniałej soczewki, jednakże wiąże się to z wysokim od‑
setkiem powikłań. Jedną z najważniejszych cytokin regulują‑
cych zachowanie komórek w tkankach oka jest transformujący 
czynnik wzrostu β – TGFβ. Badania na modelu zwierzęcym 
dowiodły, że zaburzenia przekaźnictwa sygnałowego TGFβ 
mają związek z powstawaniem zaćmy wrodzonej. Celem pra‑
cy było wyznaczenie profilu ekspresji genów TGFβ1, TGFβ2, 
TGFβ3 we fragmentach przedniej torebki soczewki (anterior 
lens capsule – ALC) i komórkach jednojądrzastych krwi obwo‑
dowej (peripheral blood mononuclear cells – PBMC) u dzieci 
z zaćmą wrodzoną oraz ocena zależności pomiędzy profilem 
stężeń mRNA TGFβ pomiędzy badanymi tkankami.

Materiały i metody: Do badania wyselekcjonowano 45 
pacjentów, u których wykonano planowy zabieg usunięcia za‑
ćmy wrodzonej. Do grupy porównawczej włączono 30 zdro‑
wych dzieci zakwalifikowanych do operacyjnej korekcji zeza. 
Analizie molekularnej poddano 45 fragmentów ALC pobra‑
nych podczas operacji zaćmy, a także 45 próbek krwi obwo‑
dowej w grupie badanej i 30 próbek w grupie porównawczej. 
Liczbę cząsteczek mRNA badanych genów wyznaczono tech‑
niką QRT‑PCR w czasie rzeczywistym.

Wyniki: Wykazano obecność transkryptów TGFβ1, 
TGFβ2, TGFβ3 w całym badanym materiale. Stwierdzono sta‑
tystycznie istotną, dodatnią korelację pomiędzy ilością mRNA 
TGFβ2 w komórkach jednojądrzastych krwi obwodowej i 
przedniej torebce soczewki u dzieci z zaćmą wrodzoną.

Wnioski: Ekspresja genu TGFβ2 w przedniej torebce 
soczewki, korelująca z ilością mRNA w komórkach jednoją‑
drzastych krwi obwodowej u dzieci z zaćmą wrodzoną, może 
wskazywać na ogólnoustrojowe podłoże tej choroby.
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Summary
Background: Congenital cataract is the cause of approxi‑

mately 10% of all child blindness cases worldwide. The only 
available treatment is surgical removal of the cloudy lens al‑
though it method induces a significant risk of complications. 
TGFβ is an essential cytokine regulating cell behaviour in ocu‑
lar tissues. Studies utilizing animal models have shown that the 
development of congenital cataract is related to TGFβ signal 
transduction disorders. The aim of this study was to determi‑
ne the levels of TGFβ1, TGFβ2, TGFβ3 gene expression in 
fragments of anterior lens capsule (ALC) and peripheral blood 
mononuclear cells (PBMC) in pediatric patients with congeni‑
tal cataract and also to evaluate the corelation between mRNA 
and TGFβ concentrations in the examined tissues.

Materials and methods: Forty five patients who had un‑
dergone congenital cataract surgery were enrolled. The control 
group included 30 healthy children, who were qualified for 
surgical correction of strabismus. Molecular analysis included 
45 ALC explants obtained during cataract surgery plus 45 pe‑
ripheral blood samples in the study group and 30 peripheral 
blood samples in the control group. Gene expression was eva‑
luated using real time QRT‑PCR technique.

Results: The analysis revealed the presence of tested 
gene transcripts in all study samples. A statistically significant 
positive correlation was found between the levels of TGFβ2 
expression in ALC and PBMC in pediatric patients with con‑
genital cataract.

Conclusions: The levels of TGFβ2 expression in the an‑
terior lens capsule and PBMC were found to be correlated in 
children with congenital cataract, which may indicate systemic 
background of this disease.

Ocena zależności pomiędzy ekspresją genów tgFβ we krwi obwodowej i przedniej torebce soczewki...  – praca oryginalna


