
Streszczenie 

U podłoża cukrzycy typu 1 leży wybiórcza destrukcja komórek β wysp trzustkowych 

produkujących insulinę. Cukrzyca typu 1 jest chorobą wieloczynnikową o podłożu 

genetycznym.  Wiedza dotycząca patogenezy  tej choroby wydaje się być wciąż 

niewystarczająca. Istotną rolę w rozwoju  przypisuje się czynnikom środowiskowym, takim 

jak infekcje wirusowe, bakteryjne, składniki pokarmowe, leki oraz toksyny, które wydają się 

być jedynie czynnikami spustowymi ujawnienia się choroby. Kaskadę zniszczenia 

zapoczątkowują komórki dendrytyczne obładowane autoantygenami. Są to elementy 

wcześniej uszkodzonych komórek (np. w czasie infekcji wirusowej), wirusy (podobne 

do autoantygenów- zjawisko to nazwano mimikrą immunologiczną), czasem same komórki 

organizmu mają właściwości prezentowania antygenów. Prezentują one antygeny własne 

autoreaktywnym  limfocytom T pomocnicznym, które aktywują odpowiedź humoralną 

oraz komórkową. Swoiste przeciwciała i pobudzone komórki cytotoksyczne odpowiadają 

za zniszczenie tkanek gospodarza.   

Prawdopodobnie rolę zabezpieczającą przed rozwojem procesu 

autoimmunologicznego pełnią limfocyty T regulatorowe (Treg). Ich funkcja w organizmie 

polega na aktywnej supresji nadmiernej odpowiedzi immunologicznej, gdyż zdolne są one do 

hamowania proliferacji i wydzielania cytokin przez pobudzone komórki układu 

immunologicznego.  

Komórki NK są główną grupą komórek układu odpornościowego odpowiedzialną za 

zjawisko naturalnej cytotoksyczności. Komórki NK pacjentów z cukrzycą typu 1 

charakteryzują się nieprawidłowościami w zakresie liczby i funkcji. Rola komórek NK w 

złożonym procesie patogenezy cukrzycy typu 1 związana jest prawdopodobnie ze zdolnością 

do zabijania komórek docelowych oraz interakcją z komórkami prezentującymi antygen i 

limfocytami T. 

Komórki NKT-like o fenotypie CD3+CD16+CD56+ należą do subpopulacji komórek 

T charakteryzującej się ko-ekspresją receptora TCR i receptorów charakterystycznych 

dla komórek NK, w tym CD56(+), oraz potencjalną aktywnością przeciwnowotworową. 

Wydaje się, że komórki NKT-like mogą być zaangażowane w rozwój chorób 

autoimmunizacyjnych, w tym cukrzycy typu 1. 

Celem badania jest określenie roli limfocytów T regulatorowych, komórek NK 

i NKT-like w patogenezie cukrzycy typu 1, przydatności badanych subpopulacji 

w diagnostyce cukrzycy typu 1 i stanów predysponujących do cukrzycy typu 1 oraz znaczenia 

badanych subpopulacji komórek wśród dzieci z innymi chorobami autoimmunizacyjnymi 

towarzyszącymi cukrzycy typu 1. 

Pacjenci i metody: Badaniem objęto 207 dzieci, w tym 76 pacjentów z cukrzycą typu 

1, w wieku od 2 do 22 lat, 30 dziewczynek (39,47%) i 46 chłopców (60,53%) 

oraz 101 zdrowych dzieci- rodzeństwo pacjentów z cukrzycą typu 1 w wieku od 7 miesięcy 

do 27 lat, w tym 51 dziewczynek (50,50%) i 50 chłopców (49,50%). Grupę kontrolną 

stanowiło 30 dzieci zdrowych dzieci – 9 dziewczynek (30%) i 21 chłopców (70%) w wieku 

od 6 do 14 lat. Grupy te nie różniły się rozkładem płci. Wśród opiekunów prawnych 



wszystkich badanych dzieci przeprowadzona została autorska ankieta, w której uwzględniono 

pytania dotyczące cukrzycy typu 1 i innych chorób autoimmunizacyjnych. W grupie 

zdrowego rodzeństwa dzieci z cukrzycą typu 1 oraz wśród dzieci z grupy kontrolnej 

oznaczono stężenie glukozy w surowicy krwi na czczo i przygodnie,  stężenie insuliny, 

peptydu C i HbA1c. W grupie dzieci z cukrzycą typu 1 stężenie glukozy w surowicy krwi, 

peptydu C i HbA1c oceniono retrospektywnie w momencie rozpoznania choroby. Stężenia 

insuliny w tej grupie nie badano. U wszystkich dzieci badanych oznaczono: TSH i fT4, 

ACTH, kortyzol, poziom hormonów płciowych, poziom autoprzeciwciał  

przeciwtarczycowych (a-Tg, a-TPO). Przeciwciała przeciw komórkom β trzustki (anty-GAD, 

anty-IA2 i anty-ZnT8) oznaczono metodą ELISA. Odsetek limfocytów T regulatorowych, 

komórek NK i NKT-like scharakteryzowano przy użyciu cytometru przepływowego 

FACSCalibur (Becton Dickinson, USA). Podczas analizy wyników wykorzystano elementy 

statystyki opisowej, testy nieparametryczne oraz krzywe ROC. Za znamienne statystycznie 

przyjmowano wyniki testowania, dla których poziom istotności był mniejszy lub równy 0,05. 

Wyniki analizowano przy pomocy programu STATISTICA 10 PL. 

Wyniki: Stwierdzono brak istotnych różnic między dziewczynkami i chłopcami pod 

względem badanych parametrów: wieku, BMI, stężenia glukozy, HbA1c, insuliny, peptydu C, 

TSH, fT4,  ACTH, kortyzolu, autoprzeciwciał a-Tg, a-TPO, anty-GAD, anty-IA2, anty-ZnT8 

oraz odsetku komórek NK, NKT-like i limfocytów Treg we wszystkich grupach badanych.  

We wszystkich grupach badanych nie rozpoznano zaburzeń hormonalnych w osi: 

przysadka-nadnercza, przysadka-gonady. U żadnego pacjenta z grupy rodzeństwa i z grupy 

kontrolnej nie rozpoznano cukrzycy typu 1. 

W grupie pacjentów z cukrzycą typu 1 u 10 osób odnotowano współistniejące 

zapalenie tarczycy Hashimoto, u 3 pacjentów celiakię, ponadto 1 przypadek choroby Gravesa-

Basedowa, 1 chorego na łysienie plackowate, 1 pacjenta z bielactwem oraz 1 z MIZS. 

W grupie rodzeństwa u 2 pacjentów odnotowano zapalenie tarczycy Hashimoto 

oraz u 1 celiakię. 

Nie stwierdzono istotnych różnic między wszystkimi grupami badanymi w zakresie: 

wieku, BMI, stężenia ACTH, przeciwciał a-Tg i a-TPO. 

W badaniu stwierdzono istotne statystycznie różnice (p=0,0000001) badanych 

parametrów gospodarki węglowodanowej (glukozy, HbA1C, peptydu C) między grupą dzieci 

z cukrzycą typu 1 a ich rodzeństwem oraz grupą kontrolną. Dodatkowo stwierdzono istotne 

różnice w stężeniu glukozy, HbA1C i insuliny między grupą rodzeństwa, a grupą kontrolną 

(kolejno p=0,0000001; p=0,005; p=0,007).  

W grupie dzieci z cukrzycą typu 1 stwierdzono znamiennie niższe stężenie kortyzolu 

(średnia 10,24 ug/dL) w porównaniu do grupy kontrolnej (średnia 13,32 ug/dL) (p=0,005). 

Również w grupie rodzeństwa dzieci z DM1 stężenie kortyzolu (średnia 9,34 ug/dL) 

było znamiennie niższe w porównaniu z grupą kontrolną (p=0,00002).  

W grupie dzieci z cukrzycą typu 1 stwierdzono znamiennie wyższy odsetek 

limfocytów T regulatorowych (mediana 0,19%) w porównaniu do grupy rodzeństwa 

tych dzieci (mediana 0,11%) (p=0,004). Nie stwierdzono istotnych różnic w odsetku 

limfocytów Treg między grupą rodzeństwa a grupą kontrolną (p=0,09). 



Odsetek komórek NK u dzieci z cukrzycą typu 1 (mediana 10,06%) i w grupie rodzeństwa 

tych dzieci (mediana 11,06%) był statystycznie obniżony w porównaniu do grupy kontrolnej 

(mediana 12,53%) (kolejno p=0,002, p=0,02).  

Nie stwierdzono istotnych różnic w odsetku komórek NKT-like między badanymi grupami. 

Przeanalizowano istotne korelacje nieparametryczne pomiędzy odsetkiem komórek NK, 

NKT-like i limfocytów Treg oraz wiekiem, BMI, stężeniem glukozy, insuliny, HbA1C, peptydu C, 

autoprzeciwciał: a-Tg, a-TPO, anty-GAD, anty-IA2, anty-ZnT8 we wszystkich grupach badanych. 

W grupie dzieci z cukrzycą typu 1 stwierdzono istotne, dodatnie korelacje nieparametryczne 

pomiędzy odsetkiem komórek NKT-like i stężeniem przeciwciał anty-IA2 (r=0,37; p=0,002) oraz 

odsetkiem komórek NK i stężeniem przeciwciał anty-IA2 wraz z anty-GAD (Z=-2,02; p=0,04). W 

grupie rodzeństwa dzieci z cukrzycą typu 1 stwierdzono następujące istotne, dodatnie korelacje 

nieparametryczne pomiędzy odsetkiem komórek NK czy NKT-like i wiekiem (kolejno r=0,33, 

p=0,0000001; r=0,61, p=0,0000001) oraz stężeniem autoprzeciwciał a-TPO (kolejno r=0,25, 

p=0,01; r=0,22, p=0,03). Liczba komórek NK i NKT-like wzrasta u osobników z obecnymi 

przeciwciałami a-TPO w wysokim mianie. Liczba komórek NKT-like w tej grupie korelowała 

również ze stężeniem peptydu C (r=0,31; p=0,009). Ponadto stwierdzono istotną, dodatnią korelację 

nieparametryczną pomiędzy odsetkiem komórek NK i NKT-like (r=0,27; p=0,008) w tej grupie. 

Wszystkie stwierdzone istotne korelacje mają dodatni charakter, co sugeruje ich synergistyczne 

działanie w rozwoju procesu autoimmunologicznego. 

Wyniki analizy krzywych ROC pozwoliły określić przydatność oznaczenia odsetka 

komórek NK, NKT-like i limfocytów Treg jako parametru diagnostycznego w cukrzycy typu 1. 

Odsetek komórek NK (AUC=0,66; p=0,0072) może być uznanym markerem różnicującym grupę 

dzieci z cukrzycą typu 1 z dziećmi zdrowymi z czułością 55% i swoistością 60%. Liczba komórek 

NK maleje w cukrzycy typu 1 w porównaniu do grupy dzieci zdrowych. Odsetek limfocytów Treg i 

komórek NKT-like nie są parametrami różnicującymi między dziećmi z cukrzycą typu 1 i dziećmi 

zdrowymi. 

Wnioski:  

1. Obniżony odsetek komórek NK we krwi obwodowej jest skutecznym parametrem do 

różnicowania miedzy dziećmi z cukrzycą typu 1, a dziećmi zdrowymi. Oznaczenie subpopulacji 

limfocytów Treg oraz komórek NKT-like nie jest przydatne w diagnostyce DM1. 

2. Oznaczenie subpopulacji komórek NK we krwi obwodowej może być metodą 

wyselekcjonowania grupy pacjentów narażonych na rozwój cukrzycy typu 1 wśród rodzeństwa 

pacjentów cukrzycowych i zdrowych dzieci.  

3. Podwyższony odsetek komórek Treg u dzieci z DM1 w porównaniu z rodzeństwem i z 

grupą kontrolną przemawia za ich udziałem w etiopatogenezie DM1. 

4. Obniżony odsetek limfocytów NK u dzieci z DM1 w porównaniu z rodzeństwem i z 

grupą kontrolną świadczy o ich prawdopodobnym prewencyjnym działaniu w rozwoju DM1  . 

5. Liczba komórek NK, NKT-like oraz limfocytów T regulatorowych u dzieci z DM1 nie 

różni się w porównaniu z chorymi z cukrzycą typu 1 i współistniejącą inną chorobą 

autoimmunizacyjną (celiakią czy AITD).  

6. Subpopulacje komórek NK i NKT-like są prawdopodobnie zaangażowane w rozwój 

AITD u dzieci zdrowych i rodzeństwa dzieci z  DM1. 


