
 

 

 „Leptyna, adiponektyna, omentyna–1 i betatrofina jako biomarkery stanu 

przedcukrzycowego i cukrzycy typu 2 w odniesieniu do  wybranych parametrów 

klinicznych i biochemicznych.” 

Streszczenie:  

Wstęp: W ostatnich latach tkanka tłuszczowa zaczęła być postrzegana jako aktywny 

organ endokrynny, wskutek odkrycia licznych białek sygnałowych zwanych adipokinami. 

Adipokiny to substancje o plejotropowym działaniu para i endokrynnym, wciąż nie do końca 

poznanym. Ze względu na wpływ adipokin na  insulinooporność uważa się, że mogą pełnić 

funkcję biomarkerów w stanie przedcukrzycowym i cukrzycy typu 2.  

Cel pracy: Praca miała na celu określić czy istnieją istotne różnice w stężeniach 

leptyny, adiponektyny, omentyny-1 i betatrofiny w zależności od współwystępowania stanu 

przedcukrzycowego i cukrzycy typu 2, a w związku z tym czy wybrane adipokiny mogą 

pełnić rolę biomarkerów wyżej wymienionych stanów chorobowych. Celem pracy była 

również ocena stężenia wybranych adipokin w odniesieniu do poszczególnych parametrów 

klinicznych oraz biochemicznych u osób z cukrzycą typu 2, stanem przedcukrzycowym           

i osób bez współistniejących zaburzeń gospodarki węglowodanowej. 

Materiały i metody: Badaniem objęto pacjentów Kliniki Diabetologii i Kliniki 

Chorób Wewnętrznych Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie w latach 2018 – 2019. Do 

badania włączono 35 osób bez cukrzycy i stanu przedcukrzycowego w wieku 44,86 ± 12,45 

lat (grupa kontrolna), 14 osób ze świeżo rozpoznanym stanem przedcukrzycowym w wieku 

54,29 ± 14,29 lat oraz 27 osób z cukrzyca typu 2 trwającą 5 ± 2,85 lat w wieku                   

56,26 ± 13,89 lat. Wyniki porównano między badanymi grupami. U wszystkich osób 

objętych badaniem oznaczono stężenie C peptydu, glukozy, CRP, poziom HbA1C, profil 

lipidowy oraz stężenie adiponektyny, leptyny, omentyny–1 i betatrofiny metodą 

immunoenzymatyczną  (ELISA), wykonano również badanie densytometryczne celem oceny 

zawartości całkowitej, podskórnej i trzewnej tkanki tłuszczowej. Dodatkowo u osób w grupie 

ze stanem przedcukrzycowym i w grupie kontrolnej oznaczono stężenie insuliny.  

Wyniki: Grupa z cukrzycą typu 2 charakteryzowała się znamiennie niższym 

stężeniem adiponektyny w porównaniu z grupą kontrolną. Stężenie adiponektyny w grupie 

kontrolnej ujemnie korelowało z takimi parametrami jak: stężenie C peptydu, insuliny, CRP, 

wartością wskaźników: BMI, WHR, HOMA IR oraz powierzchnią i masą VAT. W stanie 



przedcukrzycowym poziom adiponektyny ujemnie korelował z powierzchnią VAT.               

We wszystkich badanych grupach stężenie adiponektyny korelowało ujemnie z poziomem 

trójglicerydów.  

Stężenie leptyny dodatnio korelowało z parametrami otłuszczenia ciała (BMI, TBF%, 

masy i powierzchni VAT), oraz wysoce dodatnio z powierzchnią SAT, niezależnie              

od badanej grupy.  

W grupie kontrolnej i z cukrzycą typu 2 stwierdzono dodatnią korelacje między 

stężeniem betatrofiny a masą trzewnej tkanki tłuszczowej oraz stężeniem leptyny. 

Dodatkowo w grupie z cukrzycą typu 2 wykazano dodatnią korelację między betatrofiną          

a poziomem C–peptydu.  

Stężenie omentyny–1 w grupie kontrolnej ujemnie korelowało ze wskaźnikiem 

HOMA IR, poziomem insuliny, leptyny i HbA1C, a także parametrami otłuszczenia ciała     

t.j.: VAT, SAT, TBF%, BMI, WHR. Wśród pacjentów z cukrzycą typu 2 stężenie  

omentyny–1 dodatnio korelowało z wiekiem i poziomem HbA1C.  

 Stężenia adiponektyny, leptyny i omentyny–1 wykazywały istotne różnice                        

w zależności od płci oraz badanej grupy.   

 

Wnioski:  

 

1. Adiponektyna wykazuje związek z występowaniem cukrzycy typu 2.  

2. Parametry otłuszczenia ciała, w szczególności powierzchnia podskórnej tkanki 

tłuszczowej, mają istotny wpływ na poziom leptyny, niezależnie od współistnienia 

stanu przedcukrzycowego i cukrzycy typu 2. 

3. U osób z cukrzycą typu 2 istnieje związek między stężeniem omentyny–1                       

a wiekiem i poziomem hemoglobiny glikowanej. 

4. U osób bez zaburzeń metabolizmu węglowodanów, jak i u osób z cukrzycą typu 2 

poziom betatrofiny jest zależny od masy trzewnej tkanki tłuszczowej                        

oraz poziomu leptyny.  

5. Płeć nie ma wpływu na stężenie betatrofiny, niezależnie od współwystępowania 

stanu przedcukrzycowego i cukrzycy typu 2. 

 


