
 Streszczenie  Wstęp. hiperglikemia w cukrzycy typu 2 może indukować zmianę ekspresji genów metaloproteinaz 
i prowadzić do zaburzeń homeostazy tkanki łącznej ściany naczyniowej. W pracy badano poziom MMP-2 i MMP-9 
w surowicy pacjentów z cukrzycą typu 2. 
Materiał i metody. krew do badania była pobierana od pacjentów z cukrzycą typu 2 (n = 46) i zdrowych wolonta-
riuszy (n = 30), następnie zamrażana w temperaturze -20°C do czasu przeprowadzenia oznaczeń laboratoryjnych. 
Poziom aktywności MMP-2 i MMP-9 w surowicy krwi badano za pomocą zymografii z użyciem żelatyny i porównano 
z grupą kontrolą. Dodatkowo w badaniu oceniano stężenie CrP, hemoglobiny glikozylowanej (hbA1c), czas trwania 
cukrzycy i poszczególne frakcje lipidów.
Wyniki. Stężenie CrP było znacząco większe w grupie pacjentów z cukrzycą typu 2 w porównaniu z grupą kontrol-
ną. Poziom aktywności MMP-2 był zmniejszony u pacjentów z cukrzycą typu 2 w porównaniu z grupą kontrolną, 
natomiast aktywność MMP-9 nie różniła się statystycznie od grupy kontrolnej. Na podstawie wykonanego badania 
wykazano, że istnieje dodatnia korelacja między MMP-9 i wskaźnikiem BMI, stężeniem triglicerydów. Ponadto 
stwierdzono istotną statystycznie ujemną korelację między stężeniem hDL a poziomem MMP-2.
Wnioski. Poziom aktywności MMP-9 koreluje dodatnio z BMI i stężeniem triglicerydów w grupie pacjentów 
z cukrzycą typu 2. Ponadto stwierdzono istotną statystycznie ujemną korelację między stężeniem hDL a poziomem 
MMP-2.
Słowa kluczowe: metaloproteinazy MMP-2, MMP-9, cukrzyca typu 2.

 Summary  Background. Type 2 diabetes can induce altered expression of the matrix metalloproteinases (MMP) 
genes and contribute to imbalances in vascular matrix homeostasis. We examined the serum levels of MMP-2 and 
MMP-9 in patients type-2 diabetes. 
Material and methods. Blood samples were collected from type 2 diabetes patients (n = 46) and healthy volunteers 
(n = 30) and stored at -20°C until measurement. Level and activites of serum MMP-2 and MMP-9 were analyzed and 
compared to those of control individuals using SDS-PAge gelatin zymography. In addition, we determined the serum 
level of C-reactive protein (CrP), glycated hemoglobin (hbA1c), duration of diabetes and lipids in both groups. 
Results. The serum level of CrP was significantly higher in subjects with type 2 diabetes, compared to controls. The 
serum concentration of MMP-2 was decreased in diabetic patients and level of MMP-9 was not significantly different 
between the study groups. The was positive correlation between levels of MMP-9 and BMI, triglyceride. Additionally, 
there is negative correlation between level of MMP-2 and hDL.
Conclusions. There is positive correlation between the level of MMP-9 and BMI, triglyceride in serum patients with 
type-2 diabetes. Additionally, there is negative correlation between level of MMP-2 and hDL.
Key words: metalloproteinases MMP-2, MMP-9, diabetes type 2. 
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Wstęp

Metaloproteinazy (MMPs) należą do enzymów 
rozkładających składniki macierzy zewnątrzkomór-
kowej, których aktywność wiąże się z obecnością 
jonów cynku i wapnia [1]. MMPs są syntetyzowane 
i wydzielane przez wiele różnych komórek, takich 
jak: fibroblasty, monocyty, granulocyty, limfocyty T, 
dendrytyczne komórki Langerhansa, makrofagi, ko-
mórki śródbłonka, komórki nabłonkowe, miocyty, 
neurony i astrocyty, a także keratynocyty. 

Metaloproteinazy różnią się między sobą sub-
stratami, w stosunku do których wykazują właści-
wości trawiące. Metaloproteinaza 2 (MMP-2) jest 
żelatynazą A, o ciężarze cząsteczkowym 72 kDa, 
wykazuje zdolność degradacji kolagenu typu I, 
IV, V, VII, X, XI, XIV, żelatyny, elastyny, fibronekty-
ny, agrekanu, osteonektyny, lamininy 1, 5, metalo-
proteinaz 1, 9, 13. Natomiast metaloproteinaza 9 
(MMP-9), o ciężarze cząsteczkowym 92 kDa, ma 
zdolność trawienia kolagenu typu IV, V, VII, X, XIV, 
żelatyny, entaktyny, agrekanu, elastyny, fibronekty-
ny, osteonektyny, plazminogenu oraz IL-1β [2]. Mu-
tacje w genie LMNA kodującym laminę A/C leżą 
u podłoża rodzinnej lipodystrofii, zespołu monoge-
netycznej insulinooporności i cukrzycy [3].

Powikłania naczyniowe cukrzycy o charakterze 
mikro- i makroangiopatii dotyczą przebudowy ścia-
ny naczyniowej. W powikłaniach makroangiopa-
tycznych dochodzi do przyspieszenia zmian pato-
logiczych w zakresie torebki blaszki miażdżycowej. 
Natomiast w powikłaniach mikroangiopatycznych 
zmianom ulega błona środkowa małych i średnich 
tętnic.

Cel pracy

Celem pracy była ocena stężenia metaloprote-
inazy (MMP-2) i (MMP-9) u pacjentów z cukrzycą 
typu 2 oraz określenie zależności między MMP-2 
i MMP-9 a BMI, czasem trwania cukrzycy, stęże-
niem poszczególnych frakcji lipidowych, stężeniem 
CrP i hemoglobiny glikolizowanej. 

Materiał i metody

Do badania zakwalifikowano 47 pacjentów (21 
kobiet i 26 mężczyzn) z cukrzycą typu 2 w śred-
nim wieku 64 ± 14 lat, którzy byli hospitalizowani 
w klinice Chorób Wewnętrznych UM w Lublinie. 
Od wszystkich osób przyjętych do badania pobra-
no na czczo krew na oznaczenie hemoglobiny gli-
kozylowanej, CrP, cholesterolu całkowitego i jego 
frakcji cholesterolu hDL, LDL, triglicerydów. Do-
datkowo pobrano krew na oznaczenie aktywności 
metaloproteinazy MMP-2 i MMP-9. krew na ozna-
czenie metaloproteinaz była wirowana przez 20 

minut w wirówce 2000 obrotów/min, a następnie 
zamrażana w temperaturze -20°C. grupa kontrol-
na składała się z 30 (15 kobiet i 15 mężczyzn) osób 
w średnim wieku 62 ± 10 lat.

Aktywność MMP-2 i MMP-9 w surowicy krwi 
została oznaczona za pomocą zymografii z użyciem 
żelatyny jako substratu zgodnie z metodą (kurze-
pa J, 2010). Po elektroforetycznym rozdziale białek 
osocza na żelu poliaktylamidowym w warunkach 
niedenaturujących i wypłukaniu siarczanu dode-
cylu sodu (SDS) żele inkubowano przez 18 godzin 
w temperaturze 37°C. Po inkubacji żele barwiono 
0,1% Coomassie Blue przez 5 godzin, po czym je 
odbarwiono, uzyskując jasne prążki odpowiadające 
aktywności żelatynolitycznej na granatowym tle że-
lu. enzymy zostały zidentyfikowane przez porów-
nanie lokalizacji uzyskanych prążków z wzorcem 
masowym (Fermentas, Burlington, Canada) oraz 
wzorcami MMP-2 i MMP-9 (r&D System, Min- 
neapolis, USA). Ilościowe oznaczenie aktywno-
ści dokonano za pomocą programu ImageJ v. 1,43 
(National Institutes of health, Ny, USA) po uprzed-
nim zeskanowaniu żelu.

Otrzymane wyniki podano analizie statystycz-
nej z wykorzystaniem testu nieparametrycznego 
U Manna-Whitneya (dla zmiennych niezależnych) 
– dla porównania wyników oznaczanych parame-
trów między grupą kontrolną i grupą z cukrzycą. 
Współczynnik korelacji rang Spearmana wykorzy-
stano w celu zbadania związków między poszcze-
gólnymi parametrami.

Wyniki

Średni indeks BMI (body mass index) w gru-
pie z cukrzycą typu 2 wynosił 28 ± 5 kg/m2, na-
tomiast w grupie kontrolnej 26 ± 4 kg/m2. Średni 
czas trwania cukrzycy w badanej grupie wynosił 7 
lat. Natomiast średni poziom hemoglobiny glikozy-
lowanej wynosił 8 ± 1% i świadczył o złym wyrów-
naniu glikemii w badanej grupie.

Obecność aktywności żelatynolitycznej została 
stwierdzona w miejscach o masie odpowiadającej 
130 kDa (heterodimer MMP-9/NgAL), 92 kDa (pro
-MMP-9) oraz 72 kDa (pro-MMP-2). Do analizy ak-
tywności zostały wybrane pro-formy obu żelatynaz 
(pro-MMP-2 i pro-MMP-9). Nie stwierdzono ak-
tywności żelatynolitycznej odpowiadającej aktyw-
nym formom obu enzymów. 

W tabeli 1 przedstawiono wyniki średnich war-
tości CrP i aktywność MMP-2 i MMP-9 w grupie 
osób zdrowych i chorych. Otrzymane wyniki pod-
dano analizie statystycznej z wykorzystaniem testu 
nieparametrycznego U Manna-Whitneya.

Stężenie CrP w grupie chorych z cukrzycą ty-
pu 2 było istotnie statystycznie wyższe niż w grupie 
kontrolnej (p < 0,05). Nie stwierdzono różnicy ak-
tywności MMP-9 w grupie z cukrzycą typu 2 w po-
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równaniu z grupą kontrolną. Aktywność MMP-2 
w grupie chorych z cukrzycą typu 2 była statystycz-
nie niższa w porównaniu z grupą kontrolną (p < 
0,001). Na podstawie uzyskanych wyników w gru-
pie osób z cukrzycą typu 2 stwierdzono istotną sta-
tystycznie dodatnią korelację między aktywnością 
MMP-9 a wskaźnikiem BMI i stężeniem triglicery-
dów. Aktywność MMP-9 rośnie wraz ze wzrostem 
wskaźnika BMI (współczynnik korelacji rang Spear-
mana = 0,385, p < 0,05) i stężeniem triglicerydów 
(współczynnik korelacji rang Spearmana = 0,291, 
p < 0,05) w surowicy pacjentów z cukrzycą typu 
2. Ponadto stwierdzono istotną statystycznie ujem-
ną korelację między stężeniem hDL a poziomem 
MMP-2. Poziom aktywności MMP-2 maleje wraz 
ze wzrostem stężenia hDL (współczynnik korelacji 
rang Spearmana = -0,350, p < 0,05).

Dyskusja

Przewlekła hiperglikemia, mierzona pozio-
mem hemoglobiny glikozylowanej, stanowi głów-
ny czynnik sprzyjający rozwojowi powikłań makro-
angiopatii i mikroangiopatii, takich jak: nefropatia, 
retinopatia i neuropatia obwodowa [4]. gharago-
zlian i wsp. wykazali w swojej pracy, że aktywność 
MMP-2 i MMP-9 w surowicy pacjentów z cukrzy-
cą typu 1 jest znacząco większa w porównaniu z 
grupą kontrolną [5]. W badaniach dzieci i doro-
słych z cukrzycą typu 1 wykazano, że zwiększo-
ny poziom MMP-2 w surowicy może być marke-
rem mikroangiopatii. Ponadto w tej pracy wyka-
zano, że w grupie pacjentów z cukrzycą typu 1 
bez objawów nefropatii poziom MMP-2 nie różni 
się w stosunku do grupy kontrolnej [6]. Na pod-
stawie wykonanego przez nas badania wykazano, 

że poziom aktywności MMP-9 nie wykazał istotnej 
statystycznie różnicy między grupą z cukrzycą ty-
pu 2 a grupą kontrolną. Natomiast poziom MMP-2 
w grupie z cukrzycą typu 2 był niższy od poziomu 
w grupie kontrolnej. Ważnym rezultatem było wy-
kazanie dodatniej korelacji między poziomem ak-
tywności MMP-9 a wskaźnikiem BMI i stężeniem 
triglicerydów u pacjentów z cukrzycą typu 2. Po-
nadto wykazano, że poziom aktywności MMP-2 
maleje wraz ze wzrostem stężenia hDL. Tkanka 
tłuszczowa uwalnia MMP-2 i MMP-9 i ich sekre-
cja jest modulowana podczas różnicowania adi-
pocytów. Aktywność osoczowa MMP-2 i MMP-9 
jest zwiększona u otyłych pacjentów, czego na-
stępstwem są zaburzenia metabolizmu macierzy 
zewnątrzkomórkowej [7]. Otyłość związana jest 
ze wzrostem stężenia triglicerydów. W naszej pra-
cy wykazano, że wzrost aktywności MMP-9 w su-
rowicy krwi koreluje ze stężeniem triglicerydów. 
Jednocześnie podwyższony poziom hDL hamu-
je aktywność i uwalnianie MMP-2 przez redukcję 
stężenia wolnych rodników [8]. Podwyższone stę-
żenie glukozy w surowicy krwi indukuje ekspresję 
i aktywność kolagenazy MMP-2 w komórkach en-
dotelium i MMP-9 w makrofagach [9]. Lee i wsp. 
wykazali, że poziom aktywności CrP i MMP-2 jest 
zwiększony w cukrzycy typu 2, natomiast poziom 
MMP-9 nie jest statystycznie różny od grupy kon-
trolnej. Ponadto w pracy tej wykazano brak zależ-
ności między wiekiem, czasem trwania cukrzycy 
typu 2 i stężeniem poszczególnych frakcji lipidów 
a wartością MMP-9 [10]. 

Na zwiększenie aktywności MMP-9 w przebie-
gu cukrzycy typu 2 może mieć wpływ wiele czynni-
ków, m.in. otyłość i hipertiglicerydemia. Natomiast 
aktywność MMP-2 może być zmniejszona przez 
zwiększenie stężenia cholesterolu frakcji hDL.

Tabela 1. Średnie wartości CRP i aktywność MMP-2 i MMP-9 w grupie osób zdrowych i chorych

 Zmienna Stężenia badanych parametrów Wartość funkcji 
testowej Z

Poziom istotno-
ści p

Uwagi
o istotności

grupa chorych grupa kontrolna

CrP (mg/dl) 38 ± 20 mg/dl 4 ± 3 mg/dl 2,972 0,003 p < 0,05

MMP-2 (gO) 1375 ± 737 2539 ± 1245 –4,163 0,000 p < 0,001

MMP-9 (gO) 2563 ± 299 2303 ± 604 0,371 0,711 p > 0,05
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