
Wstęp

Podłoże zaburzeń węglowodanowych w cu-
krzycy typu 2 jest wieloczynnikowe i polega na 
współistnieniu upośledzonej funkcji komórek β 
trzustki oraz insulinooporności, postępującej wraz 
z czasem trwania choroby. wieloletnie utrzymy-
wanie się podwyższonych wartości glikemii prowa-
dzi do nieodwracalnych zmian na poziomie śród-
błonka. Przemiany te stają się odpowiedzialne za 
nadmierną proliferację komórkową oraz sprzyja-
ją powstawaniu blaszki miażdżycowej. Zaburze-
nie przemian na poziomie molekularnym skutkuje 

nie tylko zaburzoną funkcją śródbłonka, lecz także 
zmniejszeniem odporności organizmu jako całości. 
Cukrzyca typu 2 predysponuje do zakażeń, gdzie 
infekcjom sprzyjają: duża zawartość glukozy w po-
cie i moczu oraz postępujące stwardnienie i skurcz 
ściany naczyniowej. 

Stany zapalne są związane ze wzrostem wskaź-
nika CrP, czyli białka C-reaktywnego (C-reactive 
protein – CrP) należącego do białek ostrej fazy. Jest 
to heterogenna strukturalnie i czynnościowo gru-
pa białek, które odgrywają istotną rolę w nieswo-
istym mechanizmie obronnym, jakim jest reakcja 
ostrej fazy, czyli zespół zmian miejscowych i uogól-

 Streszczenie  Wstęp. Cukrzyca typu 2 jest chorobą o złożonej etiopatogenezie, w której istotną funkcję pełnią 
cytokiny prozapalne. Powszechnie wiadomo, że zwiększone stężenie markerów prozapalnych w cukrzycy typu 2 
związane jest również z otyłością i nadwagą, towarzyszącą chorobie.
Materiał i metody. Zbadano 77 pacjentów, których podzielono na dwie grupy: pacjentów chorujących na cukrzycę 
typu 2 oraz grupę kontrolną. w obu grupach oznaczono stężenie CrP w surowicy krwi metodą immunoturbidyme-
tryczną ze wzmocnieniem cząstkami lateksu (roche Diagnostic) oraz interleukinę 23 (IL-23) metodą eLISA.
Wyniki. w grupie pacjentów chorujących na cukrzycę typu 2 stężenie CrP jest istotnie wyższe niż w grupie kontrol-
nej. Natomiast w obu grupach zaobserwowano podobne wartości stężenia IL-23.
Wnioski. Hiperglikemia występująca w cukrzycy typu 2 jest czynnikiem indukującym przewlekły miejscowy proces 
zapalny w ścianie naczyń, co powoduje wzrost CrP w surowicy krwi, pozostając bez wpływu na stężenie IL-23.
Słowa kluczowe: cukrzyca typu 2, CrP, interleukina 23.

 Summary  Background. Type 2 diabetes is a disease of complex etiology in which an important role is played by 
proinflammatory cytokines. It is well known that increased levels of inflammatory markers in type 2 diabetes are also 
associated with obesity and overweight.
Material and methods. 77 patients were examined who were divided into two groups: patients suffering from type 
2 diabetes and control group. In both groups, the concentration of CrP in serum using an immunoturbidimetric latex 
particle-enhanced (roche Diagnostic) and interleukin-23 (IL-23) by eLISA.
Results. In patients suffering from type 2 diabetes, the concentration of CrP is significantly higher than in the control 
group. However, both groups showed similar concentration of interleukin-23.
Conclusions. Hyperglycemia in type 2 diabetes is a factor inducing chronic local inflammation in vessel walls, causing 
an increase in serum CrP, without affecting the concentration of interleukin-23.
Key words: type 2 diabetes, CrP, interleukin-23.
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nionych, powstałych w odpowiedzi organizmu na 
zaburzenie jego homeostazy przez działanie czyn-
ników uszkadzających: zakażeń wirusowych i bak-
teryjnych, martwicy, zaburzeń immunologicznych, 
oparzeń czy rozległych urazów. Białko CrP pro-
dukowane jest w wątrobie przez hepatocyty, nato-
miast bezpośrednim czynnikiem indukującym jego 
wytwarzanie jest IL-6 (interleukina 6). Stężenie CrP 
nie wykazuje zmienności dobowej, wzrasta w cią-
gu kilku godzin w przypadku infekcji, a u osób 
zdrowych przyjmuje wartość nieoznaczalną (czę-
sto określaną jako < 5 mg/l) [1]. Dzięki powyższym 
właściwościom jest bardzo powszechnym marke-
rem używanym w celu wykrywania i oceny po-
stępu zakażeń. Induktor produkcji CrP, czyli IL-6, 
jest wytwarzana przez leukocyty oraz fibroblasty, 
a w około 30% przez tkankę tłuszczową. u chorych 
na cukrzycę typu 2, która powszechnie współistnie-
je z otyłością, dochodzi często do trwałego wzro-
stu poziomu białka C-reaktywnego, co potęgowane 
jest przez nawracające infekcje. 

Interleukina 23 jest heterodimeryczną cytoki-
ną składającą się z podjednostki p19 i p40, wpły-
wającą na pamięć limfocytów T i funkcję makro-
fagów zapalnych. Jej szlak transdukcji sygnału jest 
istotnym elementem mechanizmu odporności ko-
mórkowej, a jej nadmierna aktywność związana 
jest z indukcją schorzeń autoimmunologicznych, 
takich jak: choroby zapalne stawów, zapalenie je-
lit oraz cukrzyca typu 1 [7]. rola IL-23 jest nie do 
końca poznana, jeśli chodzi o jej wpływ na rozwój 
insulinooporności, i tym samym progresję cukrzy-
cy typu 2.

Materiał i metody

Badaną grupę stanowiło 77 pacjentów, którzy 
zostali podzieleni na dwie grupy: pacjenci choru-
jący na cukrzycę typu 2 – 47 osób oraz grupę kon-
trolną – 30 osób. w obu grupach pobrano próbki 
krwi, z których po odwirowaniu uzyskano osocze 
służące do dalszych badań. we wszystkich prób-
kach surowicy oznaczono stężenie białka CrP me-
todą immunoturbidymetryczną ze wzmocnieniem 
cząstkami lateksu i interleukiny 23 (IL-23) metodą 
eLISA. uzyskane dane wyrażono w postaci śred-
nich z odchyleniami standardowymi. Do oceny 
istotności statystycznej zastosowano test niepa-
rametryczny: dla zmiennych niepowiązanych – 
u Manna-whitneya w celu porównania wyników 

oznaczanych parametrów między grupą kontrolną 
a grupą chorych. Przeprowadzono analizę korela-
cji, wykorzystując współczynniki korelacji Spear-
mana. w obliczeniach przyjęto poziom istotności 
p < 0,05 jako znamienny statystycznie. Charakte-
rystykę badanych grup przedstawiono w tabeli 1.

Wyniki

1. Stwierdzono istotne statystycznie różnice mię-
dzy stężeniem CrP, porównując grupę kon-
trolną i grupę chorych. Stężenie CrP w grupie 
chorych jest istotnie statystycznie wyższe niż 
w grupie kontrolnej (p < 0,05) (ryc. 1).

2. Stężenie IL-23 w jednej i drugiej grupie było 
porównywalne (tab. 2).

Dyskusja

u podłoża źle wyrównanej cukrzycy leżą na-
wracające infekcje, które są powszechne u pacjen-
tów w wieku podeszłym. wzrost CrP wywołany 
zapaleniem współistnieje z zaburzeniami gospo-
darki lipidowej, jak również powtarzające się epi-
zody hiperglikemii sprzyjają przewlekłym zapale-
niom.

Podwyższone stężenie białka CrP może wynikać 
ze związku cukrzycy typu 2 z otyłością, w przebiegu 
której dochodzi do zwiększenia aktywności cytokini-
nowej brzusznej tkanki tłuszczowej, co przez wpływ 
IL-6 prowadzi do zwiększonej syntezy w wątrobie 
białka CrP i innych markerów stanu zapalnego [1, 
4]. Ponadto hiperglikemia jest czynnikiem indukują-
cym przewlekły miejscowy proces zapalny w ścianie 

Tabela 1. Charakterystyka porównawcza  
badanych grup pod względem parametrów  
antropometrycznych

Parametry grupa 
chorych

Kontrola

wiek (lata) 64,68 ± 14,06 62,9 ± 10,94

wzrost (m) 1,64 ± 0,1 1,65 ± 0,07

waga (kg) 76,31 ± 17,15 72,1 ± 16,6

BMI (kg/m2) 28,43 ± 5,55 26,11 ± 4,23

BMI (body mass index) – wskaźnik masy ciała.

Tabela 2. Podsumowanie wyników

Zmienna liczebność Wartość funkcji 
testowej Z

Poziom 
istotności p

Uwagi  
o istotności

grupa chorych grupa kontrolna

IL-23 35 30 -1,119 0,263 p > 0,05
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naczyń tętniczych, czego wyrazem jest wzrost stęże-
nia białka CrP w surowicy krwi [2].

Zidentyfikowano trzy cytokiny mające udział 
w rozwoju cukrzycy: TNF-α, interleukinę 6 oraz 
białko hs-CrP. uważa się, że w przyszłości bada-
nie poziomu cytokin w krwi mogłoby pozwolić na 
wykrycie zagrożenia cukrzycą u osób jeszcze zdro-
wych, co dałoby czas na podjęcie działań zapobie-
gawczych [3]. 

Podwyższone stężenie IL-23 obserwowane jest 
w wielu chorobach o podłożu autoimmunologicz-
nym, takich jak: łuszczyca czy nieswoiste zapalenia 
jelit. u chorych na cukrzycę typu 2 nie zaobser-
wowano wzrostu stężenia tej cytokiny w surowicy 
krwi. w piśmiennictwie brak jest badań określają-
cych znaczenie IL-23 w patogenezie tej choroby.

Wnioski

Istnieje wiele powiązań między cukrzycą 
a wskaźnikami stanu zapalnego. Najbardziej po-
znany jest wpływ hiperglikemii i otyłości brzusznej 
na indukcję przewlekłego zapalenia u chorych, co 
znajduje odzwierciedlenie w podwyższonych war-
tościach stężenia CrP. Przeprowadzone badanie, 
w związku z brakiem różnicy w poziomie IL-23 
w obu grupach pacjentów, wskazuje na mniejszy 
udział zaburzeń typu cytokinowego i komponenty 
autoimmunologicznej w immunopatologii cukrzy-
cy typu 2. 
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