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79Zastosowanie metody RT-PCR w oznaczaniu poziomu ekspresji endoteliny-1 i jej receptorów w retinopatii cukrzycowej... – praca oryginalna
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Słowa kluczowe
Retinopatia cukrzycowa, endotelina-1, receptory dla endoteli-
ny-1 (ET-A i ET-B), reakcja łańcuchowa polimerazy (PCR).

Streszczenie
Wstęp: Celem pracy była ocena aktywności transkrypcyj-

nej genu ET-1 i jej receptorów ET-A oraz ET-B w jednojądrza-
stych komórkach krwi obwodowej u chorych z cukrzycą typu 
2 i obecnością lub brakiem zmian o charakterze retinopatii cu-
krzycowej (diabetic retinopathy – DR) i w grupie kontrolnej 
metodą RT-PCR.

Materiały i metody: Grupę badaną stanowiło 61 cho-
rych z cukrzycą typu 2. Do grupy kontrolnej włączono 20 pa-
cjentów z ujemnym wywiadem cukrzycowym, prawidłowym 
stężeniem glukozy w surowicy krwi żylnej na czczo oraz pra-
widłowym wynikiem badania dna oka. Chorzy z rozpoznaną 
cukrzycą typu 2 (diabetes mellitus – DM) zostali podzieleni na 
trzy grupy. Do pierwszej grupy zakwalifikowano 22 pacjentów 
bez zmian o charakterze DR (DM bez DR). Do drugiej grupy 
włączono 28 chorych z retinopatią cukrzycową nieprolifera-
cyjną (nonproliferative diabetic retinopathy – NPDR) – DM 
NPDR. Trzecią grupę stanowiło 11 pacjentów z retinopatią 
cukrzycową proliferacyjną (proliferative diabetic retinopathy 

– PDR) – DM PDR. W grupie badanej i kontrolnej oceniano 
aktywność transkrypcyjną genów ET-1 i jej receptorów meto-
dą RT-PCR.

Wyniki: Stwierdzono istotnie wyższą aktywność trans-
krypcyjną genów: ET-1 i receptorów ET-A i ET-B w grupie 
pacjentów DM NPDR, w porównaniu z chorymi DM bez DR. 
Także aktywność transkrypcyjna genów ET-1 i ET-A była wyż-
sza w grupie pacjentów z DM NPDR w porównaniu z grupą 
kontrolną.

Wnioski:
Oznaczanie aktywności transkrypcyjnej genów: ET-1 1. 
i jej receptorów metodą RT-PCR może pozwolić na 
wczesną diagnostykę i monitorowanie progresji reti-
nopatii cukrzycowej.
Poziom ekspresji genów: ET-1, ET-A i ET-B w jedno-2. 
jądrzastych komórkach krwi obwodowej jest zależny 
od stopnia rozwoju retinopatii cukrzycowej u pacjen-
tów z cukrzycą typu 2.
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Summary
Background: The aim was to investigate expression of 

ET-1 gene and its receptors with RT-PCR methods in periphe-
ral blood mononuclear cells (PBMC) drawn from patients with 
type 2 diabetes mellitus (DM) with or without diabetic retino-
apthy (DR) and in the control group. 

Materials and methods: The study group comprised 61 
patients with type 2 DM. The control group consisted of 20 pa-
tients with negative history of diabetes, normal serum glucose 
and normal findings in ophthalmoscopic examination. The pa-
tients with type 2 DM were subdivided into three groups. The 
study group consisted of: 22 patients with DM (the first group) 
but without DR, 28 patients with DM and non-proliferative 
diabetic retinopathy (DM NPDR) (the second group) and 11 
patients with DM and proliferative diabetic retinopathy (DM 
PDR) (the third group). In all groups, expression of ET-1 and 
its receptors was investigated with RT-PCR.

Results: Expression of genes responsible for synthesis of 
ET-1 peptide and its receptors was significantly higher in the 
group of patients with DM NPDR than in the group of patients 
with DM but without DR. Also, transcription activity of ET-1 
and ET-A genes was increased in the group of patients with 
DM NPDR, as compared to the control group.

Conclusions:
Sampling of transcription activity of ET-1 gene and 1. 
its receptors with RT-PCR may allow early detection 
and monitoring of DR progression.
Expression of ET-1 gene and its receptors ET-A and 2. 
ET-B in PBMC is associated with the degree of pro-
gression of DR in patients with type 2 DM.

ZASToSoWANie MeTody RT-PCR W oZNACZANiU PoZioMU 
ekSPReSji eNdoTeliNy-1 i jej ReCePToRóW W ReTiNoPATii 

CUkRZyCoWej U PACjeNTóW Z CUkRZyCą TyPU 2

APPliCATioN of RT-PCR MeThod iN ANAlySiS of exPReSSioN 
levelS of eT-1 ANd iTS ReCePToRS iN diABeTiC ReTiNoPAThy 

iN PATieNTS WiTh TyPe 2 diABeTeS MelliTUS


