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Retinopatia cukrzycowa (ang. diabetic retinopathy, DR) jest poważnym 
powikłaniem cukrzycy i stanowi główną przyczynę ślepoty na świecie. Spośród 
mikronaczyniowych powikłań cukrzycy, takich jak nefropatia i neuropatia, 
retinopatia cukrzycowa jest najczęstsza. W świetle ostatnich badań nad 
etiopatogenezą retinopatii cukrzycowej, obok angiogenezy oraz 
neurodegeneracji podkreśla się rolę przewlekłego stanu zapalnego, w którym 
udział biorą m.in. metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej (ang. matrix 
metalloproteinases, MMPs). Enzymy te degradują macierz zewnątrzkomórkową 
(ang. extracellular matrix, ECM), w tym błony podstawne, biorąc udział w 
przebudowie tkanek i migracji komórek. Ich aktywność podlega ścisłej kontroli 
poprzez interakcje z naturalnymi tkankowymi inhibitorami (ang. tissue inhibitors 
of metalloproteinases, TIMPs). Spośród metaloproteinaz, udział MMP-2 i MMP-
9 w etiopatogenezie retinopatii cukrzycowej został potwierdzony w wielu 



badaniach. Ze względu na specyfikę substratową są one szczególnie aktywne w 
degradacji kolagenu typu IV, będącego głównym składnikiem błon podstawnych.  
Dokładniejsze poznanie procesów, które mają miejsce w siatkówce we 
wczesnych etapach cukrzycy mogą przyczynić się do opracowania nowych metod 
leczenia retinopatii cukrzycowej. Celem pracy było oznaczenie aktywności MMP-
2 i MMP-9 w płynie z komory przedniej oraz w surowicy krwi chorych z cukrzycą 
oraz z cukrzycą i retinopatią cukrzycową. Badaniem objęto 133 pacjentów, którzy 
byli poddani standardowej operacji usunięcia zaćmy w Klinice Chirurgii Siatkówki 
i Ciała Szklistego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.  
Wyodrębniono 3 grupy pacjentów:  
1) Pacjenci stanowiący grupę kontrolną n=74,  

2) Pacjenci z cukrzycą n=31,  

3) Pacjenci z cukrzycą i retinopatią cukrzycową n=28.  
 
Materiałem badawczym był płyn z komory przedniej pobrany podczas 
paracentezy oraz surowica krwi pacjentów. Aktywność MMP-2 i MMP-9 została 
oznaczona metodą zymografii żelatynowej w Katedrze i Zakładzie Chemii 
Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.  
Analiza statystyczna obejmuje 4 parametry:  
1) MMP-9/NGAL (surowica),  

2) MMP-9 (surowica),  

3) MMP-2 (surowica),  

4) MMP-2 (płyn z komory przedniej).  
 
W badanych próbkach nie stwierdzono aktywności żelatynolitycznej MMP-9 w 
płynie z komory przedniej. W związku z uzyskaniem aktywności żelatynolitycznej 
w obszarze 130 kDa, która odpowiada heterodimerowi MMP-9/NGAL, wykonano 
także oznaczenia aktywności MMP-9/NGAL w próbkach surowicy.  
Analizie poddano aktywność badanych parametrów w płynie z komory przedniej 
oraz w surowicy. Oceniono także korelacje pomiędzy poszczególnymi 
zmiennymi. Wykorzystano również krzywą ROC poszukując zmiennych, które  
 



mogłyby spełniać rolę markera, pozwalającego na wykrycie u pacjenta cukrzycy 
oraz cukrzycy i retinopatii cukrzycowej.  
Najwyższą aktywnością w próbkach płynu z komory przedniej charakteryzuje się 
MMP-2 w grupie pacjentów z cukrzycą. Nie uzyskano aktywności 
żelatynolitycznej MMP-9 w płynie z komory przedniej. W próbkach z surowicy 
najwyższą aktywność uzyskał MMP-9/NGAL oraz MMP-9 w grupie pacjentów z 
cukrzycą i retinopatią cukrzycową. Zaobserwowano także trend wzrostowy 
aktywności MMP-9/NGAL oraz MMP-9. Najniższe stężenia tych parametrów 
występują w grupie kontrolnej, a najwyższe w grupie pacjentów z cukrzycą i 
retinopatią cukrzycową. Surowicza aktywność MMP-2 nie jest istotna 
statystycznie w żadnej z badanych grup pacjentów. Określając zależności 
pomiędzy wartościami heterodimeru MMP-9/NGAL, a pozostałymi zmiennymi w 
poszczególnych grupach wykazano istotne statystycznie korelacje dodatnie 
średniej mocy między MMP-9/NGAL a MMP-9 w grupie kontrolnej (R=0,42) oraz 
w grupie pacjentów z cukrzycą (R=0,48). Wzrostowi wartości MMP-9/NGAL 
towarzyszy wzrost wartości MMP-9. Określono także potencjalną rolę badanych 
parametrów jako biomarkera w wykrywaniu cukrzycy oraz cukrzycy i retinopatii 
cukrzycowej. Wykazano, iż MMP-2 w płynie z komory przedniej cechuje się 
najwyższą dokładnością diagnostyczną w wykrywaniu cukrzycy oraz cukrzycy i 
retinopatii cukrzycowej. Badanie surowiczej aktywności MMP-9 może posłużyć 
do wykrywania retinopatii cukrzycowej.  
Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że surowicza aktywność 
MMP-9 świadczy o jej udziale w ogólnoustrojowej reakcji zapalnej w przebiegu 
cukrzycy i retinopatii cukrzycowej. Natomiast MMP-2 w płynie z komory 
przedniej uczestniczy w reakcji zapalnej o charakterze miejscowym w przebiegu 
cukrzycy. 
 
 

Summary  
Diabetic retinopathy (DR) is a serious complication of diabetes and is the leading 
cause of blindness in the world. Among microvascular complications of diabetes, 
such as nephropathy and neuropathy, diabetic retinopathy is the most common. 
In the light of recent studies on the etiopathogenesis of diabetic retinopathy, 
apart from angiogenesis and neurodegeneration, the matrix metalloproteinases 
(MMPs) are emphasized in the role of chronic inflammation. These enzymes 
degrade the extracellular matrix (ECM), including basement membranes, 
involved in tissue remodeling and cell migration. Their activity is under strict 
control by interacting with tissue inhibitors of metalloproteinases (TIMPs). 
Among metalloproteinases, the contribution of MMP-2 and MMP-9 in the 
etiopathogenesis of diabetic retinopathy has been confirmed in many studies. 



Due to the specificity of the substrate, they are particularly active in the 
degradation of type IV collagen, which is the main component of basal 
membranes.  
A more accurate understanding of the processes that take place in the retina in 
the early stages of diabetes can lead to the development of new treatments for 
diabetic retinopathy.  
The aim of the study was to determine the activity of MMP-2 and MMP-9 in 
aqueous humour and in the blood serum of patients with diabetes, as well as 
with diabetes and diabetic retinopathy. The study included 133 patients who 
underwent a standard cataract surgery at the Department of Retina and Vitreous 
Surgery of the Medical University in Lublin. Three groups of patients were 
distinguished:  
1) Patients constituting the control group n = 74,  

2) Patients with diabetes n = 31,  

3) Patients with diabetes and diabetic retinopathy n = 28.  
 
The aqueous humour taken during paracentesis and the patients' blood serum 
were tested. The activity of MMP-2 and MMP-9 was determined by the gelatin 
zymography method at the Department of Medical Chemistry of the Medical  
University in Lublin.  
Statistical analysis includes 4 parameters:  
1) MMP-9 / NGAL (serum),  

2) MMP-9 (serum),  

3) MMP-2 (serum),  

4) MMP-2 (aqueous humour).  
 
In the tested samples, no gelatinolytic activity of MMP-9 was found in the 
aqueous humour. Due to the gelatinolytic activity in the 130 kDa region, which 
corresponds to the MMP-9 / NGAL heterodimer, MMP-9 / NGAL activity assays 
in serum samples were also performed.  
The activity of the tested parameters in the anterior chamber and in the serum 
was analyzed. Correlation between individual variables was also assessed. The 
ROC curve was used to look for variables that could act as a marker, allowing the 
patient to detect diabetes and diabetes with diabetic retinopathy. Summary  
 



The highest activity in the aqueous humour samples is characterized by MMP-2 
in the group of patients with diabetes. MMP-9 gelatolytic activity was not 
obtained in the aqueous humour. In serum samples, the highest activity was 
obtained by MMP-9 / NGAL and MMP-9 in the group of patients with diabetes 
mellitus and diabetic retinopathy. An upward trend was observed in the activity 
of MMP-9 / NGAL and MMP-9. The lowest concentrations of these parameters 
occur in the control group, and the highest in the group of patients with diabetes 
and diabetic retinopathy. Serum MMP-2 activity is not statistically significant in 
any of the studied patient groups. Determining correlation between the values 
of the MMP-9 / NGAL heterodimer and the remaining variables in particular 
groups, statistically significant medium strength positive correlation between 
MMP-9 / NGAL and MMP-9 in the control group (R = 0.42) and in the group of 
patients with diabetes was demonstrated (R = 0.48). The increase in MMP-9/ 
NGAL is accompanied by an increase in MMP-9. The potential role of the studied 
parameters as a biomarker in the detection of diabetes mellitus as well diabetes 
and diabetic retinopathy was also determined. MMP-2 in aqueous humour has 
been demonstrated to have the highest diagnostic accuracy in detecting 
diabetes mellitus as well as diabetes and diabetic retinopathy. Serum MMP-9 
activity can be used to detect diabetic retinopathy.  
On the basis of the studies conducted, it was found that serum activity of MMP-
9 demonstrates of its participation in the systemic inflammatory reaction in the 
course of diabetes and diabetic retinopathy. In contrast, MMP-2 in the liquid 
from the anterior chamber participates in the local inflammatory reaction in the 
course of diabetes.  
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