
STRESZCZENIE  

Wprowadzenie 

Cukrzyca to grupa chorób metabolicznych o różnorodnej etiologii, 

charakteryzujących się przewlekłą hiperglikemią, wynikającą z nieprawidłowego 

wydzielania i/lub działania insuliny. Następstwa cukrzycy wiążą się z przewlekłym 

uszkodzeniem, zaburzeniem funkcji oraz niewydolnością wielu narządów, zwłaszcza 

nerek, oczu, nerwów, serca i naczyń krwionośnych. Powikłania obniżają jakość życia 

osób chorych oraz prowadzą do niepełnosprawności, a nawet śmierci. Częstość 

występowania cukrzycy rośnie w wielu krajach, podwajając się na przestrzeni 20 – 30 lat. 

Cukrzyca typu 1 (DM1, ang. Diabetes Mellitus Type 1) stanowi około 90% wszystkich 

rozpoznań tej choroby w populacji dzieci i młodzieży. 

Etiopatogeneza DM1 jest złożona i wieloczynnikowa. Rozwój reakcji 

autoimmunizacyjnej przeciw komórkom β trzustki jest determinowany przez 

niesprecyzowane interakcje pomiędzy genami podatności i uwarunkowaniami 

środowiskowymi, epigenetycznymi, demograficznymi oraz etnicznymi.  

Jawna klinicznie choroba jest poprzedzona fazą asymptomatyczną o zmiennym 

czasie trwania. Okres ten  zwany „prediabetes” daje możliwość identyfikacji osób, 

u których może rozwinąć się choroba. Następnie wdrożenia w tej grupie wczesnej 

interwencji, mającej na celu opóźnienie lub zapobiegnięcie wystąpienia choroby.  

Proces autoimmunizacyjny dotyczący komórek β trzustki może obejmować 

również inne narządy, skutkując rozwojem narządowo specyficznych lub 

niespecyficznych chorób o podłożu autoimmunizacyjnym. Co istotne, z praktycznego 

punktu widzenia mogą być one wykryte przed rozwojem klinicznie jawnej choroby, przy 

pomocy charakterystycznych przeciwciał. Mechanizmy patogenetyczne leżące u podstaw 

współwystępowania zaburzeń autoimmunizacyjnych nie zostały jednoznacznie 

wyjaśnione. Obecność innych schorzeń autoimmunizacyjnych u pacjentów z cukrzycą 

typu 1 zwiększa ryzyko rozwoju powikłań. Może wpływać na pogorszenie wyrównania 

cukrzycy i jakości życia, a także zwiększa śmiertelność.  

Często obserwowane jest rodzinne występowanie chorób o podłożu 

autoimmunizacyjnym. Dotyczy to również pacjentów z DM1 i ich krewnych. 

W stratyfikacji ryzyka rozwoju cukrzycy typu 1 istotne są markery immunologiczne oraz 

testy oceniające funkcję komórek β trzustki. Oznaczenia autoprzeciwciał umożliwiają 

wykrycie zdecydowanej większości pacjentów chorych na DM1, jak również osób 



zagrożonych jej rozwojem. Rokowanie u krewnych pierwszego stopnia chorych na DM1 

jest silnie związane z liczbą obecnych autoprzeciwciał.  

 Badania autoprzeciwciał oceniające ryzyko rozwoju cukrzycy typu 1 u osób bez 

jawnej choroby nie są jeszcze klinicznie wskazane. Jednak ich wartość predykcyjna 

powoduje, że stają się bardzo istotne przy tworzeniu badań naukowych mających na celu 

zapobieganie cukrzycy typu 1. Wczesna diagnoza i właściwe leczenie schorzeń układu 

endokrynnego może w późniejszych latach chronić pacjentów przed poważnymi 

powikłaniami tych chorób.  

  Cel pracy  

Głównym celem przeprowadzonych badań była ocena częstości występowania 

wybranych chorób autoimmunizacyjnych układu endokrynologicznego oraz 

charakterystycznych dla nich autoprzeciwciał u pacjentów z DM1 oraz ich rodzeństwa, 

w związku z potencjalnie zwiększonym ryzykiem rozwoju tych schorzeń w badanych 

grupach.  

 Materiał i metody 

Analizie poddano 74 rodziny pacjentów z rozpoznaną cukrzycą typu 1,  

znajdujących się pod opieką Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Poradni Diabetologicznej Uniwersyteckiego 

Szpitala Dziecięcego w Lublinie w okresie od września 2014 roku do października 

2015 roku. Grupa pierwsza (grupa I) objęła 75 dzieci i młodzieży chorujących na 

cukrzycę typu 1, w tym 29 dziewczynek (38,7%) i 46 chłopców (61,3%) w wieku 2,5 lat 

do 22 lat. Drugą grupę (grupa II) stanowiło rodzeństwo osób chorych na DM1, u których 

wykluczono występowanie cukrzycy. Wśród badanych było 52 chłopców (49,5%) oraz 

53 dziewczynki (50,5%). Do badania zakwalifikowano 105 osób w wieku od 0,6 lat do 

27,3 lat. Grupę kontrolną (grupa III) stanowiło 77 zdrowych dzieci bez cech chorób 

autoimmunizacyjnych, posiadających zdrowe rodzeństwo. W badaniu uczestniczyło 

40 dziewczynek (52%) oraz 37 chłopców (48%). Wiek dzieci wynosił od 2,6 lat do 

17,9 lat. Grupy nie różniły się rozkładem płci i wieku.  

W charakterystyce badanych grup uwzględniono dane demograficzne jak wiek 

i płeć, dane z badania podmiotowego zawierającego wywiad chorobowy i rodzinny oraz 

przedmiotowego obejmującego objawy chorobowe, wysokość ciała, masę ciała, a także 

informacje z dokumentacji medycznej. Oznaczono w surowicy stężenia glukozy 

(Simens), insuliny (Roche), peptydu C (Roche), przeciwciał przeciw tyreoglobulinie – 

TgAb (Simens), przeciwciał przeciw tyreoperoksydazie – TPOAb (Simens), tyreotropiny 



– TSH (Simens), wolnej tyroksyny – fT4 (Simens), wolnej trijodotyroniny – fT3 (Simens), 

kortyzolu (Roche), hormonu adrenokortykotropowego – ACTH (Roche), hormonu 

folikulotropowego – FSH (Simens), hormonu luteizującego – LH (Simens), estriadolu 

(Simens), testosteronu (Simens), prolaktyny – PRL (Simens), progesteronu (Simens) 

według standardowej procedury Laboratorium Analiz Lekarskich ALAB przy 

Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie. Wartości przeciwciał TRAb 

(EUROIMMUN), anty-GAD (EUROIMMUN), anty-ZnT8 (Demeditec), anty-IA-2 

(EUROIMMUN), AAA (SunRed Biological Technology) oraz APA (SunRed Biological 

Technology) oznaczono przy pomocy zestawów opartych na metodzie 

immunoenzymatycznej ELISA . 

Analizy statystycznej wyników dokonano przy pomocy programu Statistica 12.0. 

(StatSoft, Polska). Projekt  badania został zaakceptowany przez Komisję Bioetyczną przy 

Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.  

Wyniki 

Przeciwciała związane z DM1 najczęściej występowały w grupie osób ze 

zdiagnozowaną DM1 (grupa I; n=70; 93,3%), następnie wśród ich rodzeństwa (grupa II; 

n=13; 12,4%), a najrzadziej w grupie kontrolnej (grupa III; n=3; 3,9%). W grupie 

pacjentów z DM1 najczęściej obserwowanym przeciwciałem było anty-GAD, natomiast 

anty-ZnT8 w grupie rodzeństwa dzieci z DM1 oraz w grupie kontrolnej. Przeciwciała 

skierowane przeciw elementom komórek β trzustki występowały częściej i w wyższych 

wartościach w grupie dzieci z DM1 niż w grupie ich rodzeństwa. Nie odnotowano różnic 

w częstości występowania przeciwciał związanych z DM1 pomiędzy grupą rodzeństwa 

i grupą kontrolną. Stwierdzono natomiast wyższe wartości przeciwciał anty-GAD oraz 

anty-IA-2 u krewnych osób z DM1 w porównaniu z dziećmi z grupy kontrolnej.  

Współwystępowanie przeciwciał skierowanych przeciw elementom komórek 

β trzustki odnotowano u 48 pacjentów z DM1 (64%). Obecność dwóch przeciwciał 

stwierdzono u 23 osób (anty-GAD i anty-ZnT8-14,7%; anty-IA2 i anty-ZnT8-12%;   

anty-IA2 i anty-GAD-4%), trzy przeciwciała współistniały u 25 badanych. 

Współwystępowanie przeciwciał związanych z DM1 stwierdzono u 4 osób z grupy 

rodzeństwa. Zarówno dwa (anty-IA2 i anty-ZnT8) jak i trzy przeciwciała (anty-GAD, 

anty-IA2 i anty-ZnT8) były obecne u 2 badanych. W grupie kontrolnej nie odnotowano 

obecności więcej niż jednego przeciwciała związanego z DM1. Istotnie statystycznie 

częściej w grupie dzieci i młodzieży z DM1 stwierdzono współwystępowanie co najmniej 

jednego oraz dwóch przeciwciał w porównaniu do badanych z grupy rodzeństwa. Nie 



stwierdzono natomiast istotnych statystycznie różnic w częstości występowania minimum 

jednego przeciwciała u badanych z grupy rodzeństwa w porównaniu z grupą kontrolną.  

W grupie dzieci z DM1 odnotowano wyższe wartości przeciwciał anty-ZnT8 

wśród dziewcząt. Stwierdzono dodatnią korelację pomiędzy mianami przeciwciał      

anty-GAD oraz wartościami BMI w grupie dzieci z DM1 oraz u ich rodzeństwa. Wiek nie 

wpływał w sposób istotny statystycznie na wartości przeciwciał skierowanych przeciw 

elementom komórek β trzustki. Natomiast wraz z czasem trwania choroby malały 

wartości przeciwciał anty-IA2. Nie odnotowano wpływu wieku w momencie rozpoznania 

choroby na wartości przeciwciał związanych z DM1. 

Autoimmunizacyjne choroby tarczycy odnotowano u 10 badanych stanowiących 

13,3% pacjentów z DM1, 7 osób czyli  6,7%  z grupy rodzeństwa oraz u 3 badanych 

(3,9%) z grupy kontrolnej. Przeciwciała przeciwtarczycowe stwierdzono u 13 pacjentów 

(17,3%) z DM1, 13 osób (12,4%) spośród rodzeństwa osób z DM1 oraz u 6 dzieci 

z grupy kontrolnej (7,8%). Częstość występowania przeciwciał przeciwtarczycowych nie 

różniła się istotnie statystycznie pomiędzy grupą dzieci i młodzieży z DM1 oraz ich 

rodzeństwa oraz grupą rodzeństwa i kontrolną. W grupie pacjentów z DM1 najczęściej 

obserwowano przeciwciała TgAb, w grupie rodzeństwa przeciwciała TPOAb, w grupie 

kontrolnej przeciwciała TRAb. 

Współwystępowanie przeciwciał TgAb i TPOAb stwierdzono u 5 pacjentów 

z DM1 (6,7%), w tym u 4 osób z rozpoznaną chorobą Hashimoto. W grupie rodzeństwa 

u 8 osób (7,6%) współistniały przeciwciała TgAb i TPOAb – 6 osób ze zdiagnozowaną 

chorobą Hashimoto. U jednego chłopca z grupy kontrolnej (1,3%) odnotowano wszystkie 

przeciwciała przeciwtarczycowe. Rozpoznano niejawną klinicznie chorobę Gravesa-

Basedowa i objęto go opieką Poradni Endorkynologicznej dla dzieci. Nie wykazano 

istotnych statystycznie różnic w wartościach przeciwciał TgAb, TPOAb, TRAb oraz 

częstości występowania przeciwciał TgAb i TPOAb pomiędzy grupą pacjentów chorych 

na cukrzycę typu 1 i ich rodzeństwem. W grupie rodzeństwa dzieci z rozpoznaną DM1 

w porównaniu z grupą kontrolną nie odnotowano różnić w występowaniu, natomiast 

stwierdzono wyższe wartości przeciwciał TgAb, wyższe wartości i częstość 

występowania  przeciwciał TPOAb oraz niższe wartości przeciwciał TRAb.  

Wykazano, że wraz z wiekiem oraz wartościami BMI malały wartości przeciwciał  

TRAb w grupie osób z DM1. Nie odnotowano korelacji pomiędzy wartościami 

przeciwciał przeciwtarczycowych a płcią, wiekiem w momencie rozpoznania choroby 

oraz czasem jej trwania. 



Badane osoby ze wszystkich grup nie prezentowały objawów sugerujących 

choroby nadnerczy. U jednej dziewczynki z grupy rodzeństwa stwierdzono podwyższone 

wartości ACTH i obniżone kortyzolu. Objęto ją opieką Poradni Endokrynologicznej dla 

dzieci. Wartości przeciwciał AAA powyżej punktu odcięcia odnotowano u 1 pacjenta 

z DM1 (1,3%) oraz 10 osób z grupy rodzeństwa (9,5%). Zarówno częstość występowania 

jak i wartości przeciwciał AAA były wyższe w grupie rodzeństwa dzieci z DM1 

w porównaniu do grupy pacjentów z DM1 i grupy kontrolnej. Wraz z wiekiem malały 

wartości przeciwciał AAA w grupie rodzeństwa. Nie wykazano korelacji pomiędzy 

wartościami przeciwciał AAA a płcią, BMI, wiekiem w momencie rozpoznania DM1 

oraz czasem trwania choroby. 

Nie stwierdzono objawów sugerujących zaburzenia funkcji przysadki mózgowej 

u badanych osób. Wartości przeciwciał APA powyżej punktu odcięcia stwierdzono 

u 3 pacjentów z rozpoznaną DM1 (4%) oraz 6 osób z grupy rodzeństwa (5,7%). W grupie 

rodzeństwa wartości przeciwciał APA były wyższe w porównaniu do grupy pacjentów 

z DM1 oraz dzieci z grupy kontrolnej, nie wykazano natomiast różnic w częstości ich 

występowania. Odnotowano, że wraz z wiekiem malały wartości przeciwciał APA 

w grupie rodzeństwa. Nie wykazano korelacji pomiędzy wartościami przeciwciał APA 

a płcią, BMI, wiekiem w momencie rozpoznania DM1 oraz czasem trwania choroby. 

Autoimmunizacyjne zespoły wielogruczołowe (PAS, ang. Polyglandular 

Autoimmune Syndrome) stwierdzono u 16 pacjentów z DM1 (21,3%). Zespół PAS III 

odnotowano u 10 osób oraz PAS IV u 6 badanych. Pierwszą rozpoznaną chorobą była 

DM1. Zwiększoną predyspozycję do rozwoju zespołów PAS, w przypadku obecności 

przeciwciał bez zaburzeń funkcji narządów oraz objawów chorobowych stwierdzono 

u 8 pacjentów z DM1 (10,7%). Nie wykazano korelacji pomiędzy płcią i występowaniem 

zespołów PAS w grupie dzieci i młodzieży z DM1. U jednej dziewczynki z grupy 

rodzeństwa odnotowano współwystępowanie choroby Hashimoto oraz celiakii – zespół 

PAS III C. 

W grupie dzieci chorych na cukrzycę typu 1 oraz u ich rodzeństwa nie 

stwierdzono istotnych statystycznie korelacji pomiędzy wartościami przeciwciał 

skierowanych przeciw elementom komórek β trzustki oraz przeciwciał 

przeciwtarczycowych. W grupie kontrolnej odnotowano ujemne korelacje pomiędzy 

wartościami przeciwciał TRAb oraz anty-GAD i anty-IA-2.  

W grupie pacjentów z DM1 wraz ze wzrostem wartości przeciwciał AAA rosły 

wartości przeciwciał anty-GAD i anty-ZnT8. Wśród rodzeństwa osób z DM1 nie 



odnotowano zależności pomiędzy wartościami przeciwciał związanych z DM1 oraz 

przeciwciał przeciwnadnerczowych. W grupie kontrolnej wraz ze wzrostem wartości 

przeciwciał AAA rosły wartości przeciwciał anty-ZnT8.  

W  grupie osób z DM1 oraz u ich rodzeństwa nie stwierdzono istotnych 

statystycznie korelacji pomiędzy wartościami przeciwciał skierowanych przeciw 

elementom komórek β trzustki oraz przeciwciał przeciwprzysadkowych. W grupie 

kontrolnej odnotowano ujemną korelację pomiędzy wartościami przeciwciał APA    

i anty-GAD oraz dodatnią pomiędzy APA i anty-ZnT8.  

Nie stwierdzono istotnych statystycznie zależności pomiędzy wartościami 

przeciwciał przeciwtarczycowych a AAA oraz APA.  

We wszystkich badanych grupach odnotowano dodatnie korelacje pomiędzy 

wartościami przeciwciał AAA oraz APA.  

Występowanie przeciwciał było istotnie statystycznie częstsze u pacjentów z DM1 

(n=71; 94,7%), w porównaniu do ich rodzeństwa (n=32; 30,5%) oraz w grupie 

rodzeństwa dzieci z DM1 w porównaniu do grupy kontrolnej (n=9, 11,7%). 

Współwystępowanie swoistych narządowo przeciwciał (CAb – przeciwciała związane 

z  DM1, TAb – przeciwciała przeciwtarczycowe, AAA – przeciwciała 

przeciwnadnerczowe, APA – przeciwciała przeciwprzysadkowe) obserwowano istotnie 

statystycznie częściej u pacjentów z DM 1 (n=15; 20%) w porównaniu do ich rodzeństwa 

(n=7; 6,7%), a także w grupie rodzeństwa dzieci z DM1 w porównaniu do zdrowych 

dzieci z grupy kontrolnej (n=0) [Tab. 1]. Nie stwierdzono różnic we współwystępowaniu 

przeciwciał swoistych narządowo w zależności od płci, niezależnie od ich liczby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 1. Liczba i rodzaj przeciwciał swoistych narządowo (grupa I – pacjneci z cukrzycą typu 1,                  

grupa II – rodzństwo osób z cukrzycą typu 1, n – liczba osób, CAb – przeciwciała skierowane przeciw 

elementom komórek β trzustki, TAb – przeciwciała przeciwtarczycowe, AAA – przeciwciała 

przeciwnadnerczowe, APA – przeciwciała przeciwprzysadkowe) 

przeciwciała 

grupa 

 I 

(n=75) 

n 

 II 

(n=105) 

n 

III 

(n=77) 

n 

brak 4 73 68 

jeden rodzaj przeciwciał 

CAb 

TAb 

AAA 

APA 

56 

56 

0  

0  

0  

25 

8 

10 

5 

2 

9 

3 

6 

0  

0  

dwa rodzaje przeciwciał 

CAb+ TAb 

CAb +AAA 

CAb + APA 

TAb + AAA 

TAb + APA 

AAA + APA 

14 

12 

0  

2 

0  

0  

0  

5 

1 

2 

0  

0  

1 

1 

0  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

trzy rodzaje przeciwciał 

CAb +TAb + AAA 

CAb + TAb + APA 

CAb+ AAA + APA 

TAb +AAA + APA 

1 

0  

0  

0  

1 

1 

0  

0  

0  

1 

0  

0  

0  

0  

0  

cztery rodzaje przeciwciał 

CAb + TAb + AAA + APA 
0  1 0  

 

Wnioski 

1. Osoby z rozpoznaną cukrzycą typu 1 prezentują zwiększone ryzyko rozwoju 

dodatkowych chorób autoimmunizacyjnych. Zespoły PAS obserwowano u co piątego 

pacjenta, a najczęściej współwystępującym schorzeniem było zapalenie tarczycy 

Hashimoto. 

 

2. U osób z rozpoznaną cukrzycą typu 1 często obserwowano występowanie oraz 

współwystępowanie przeciwciał charakterystycznych dla autoimmunizacyjnych 

chorób układu endokrynnego, co odzwierciedla dynamiczne rozszerzanie się procesu 

autoimmunizacyjnego na poszczególne narządy układu dokrewnego. Najczęściej 

reakcja autoimmunizacyjna dotyczyła tarczycy – u co szóstego pacjenta stwierdzono 

przeciwciała przeciwtarczycowe, następnie przysadki – u co dwudziestego piątego 

pacjenta odnotowano przeciwciała przeciwprzysadkowe, najrzadziej nadnerczy – 

przeciwciała przeciwnadnerczowe były obecne u co siedemdziesiątej siódmej osoby. 

Współwystępowanie przeciwciał skierowanych przeciw elementow komórek 

β trzustki i innych narządów wydzielania wewnętrznego odnotowano u co piątej 

osoby z cukrzycą typu 1. 



3. Konieczne są badania przesiewowe w kierunku innych chorób autoimmunizacyjnych 

u osób z rozpoznaną cukrzycą typu 1. 

 

4. Rodzeństwo dzieci z DM1 jest predysponowane do rozwoju reakcji przeciw 

komórkom β trzustki i rozwoju DM1. 

 

5. Rodzeństwo dzieci z DM1 jest predysponowane do rozwoju chorób 

autoimmunizacyjnych układu dokrewnego, głównie zapalenia tarczycy Hashimoto, 

które obserwowano u co piętnastej osoby. 

 

6. Rodzeństwo dzieci z rozpoznaną DM1 wykazuje zwiększone ryzyko występowania 

procesów autoimmunizacyjnych w gruczołach dokrewnych. U co ósmego badanego 

stwierdzono przeciwciała związane z cukrzycą typu 1, a także przeciwciała 

przeciwtarczycowe, u co dziesiątego przeciwciała przeciwnadnerczowe, u co 

osiemnastego przeciwciała przeciwprzysadkowe. 

 

7. U rodzeństwa dzieci z cukrzycą typu 1 wskazane jest wykonywanie badań 

przesiewowych w kierunku cukrzycy typu 1, autoimmunizacyjnych chorób tarczycy 

i nadnerczy oraz opracowanie standardów postępowania w tym zakresie. 

 

 

 

 

 

 

 


