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Cukrzyca – diabetes mellitus
Cukrzyca
Grupa chorób metabolicznych charakteryzujących się hiperglikemią wynikającą z defektu wydzielania lub działania
insuliny. Przewlekła hiperglikemia w cukrzycy wiąże się z uszkodzeniem, zaburzeniem czynności i niewydolnością
różnych narządów, szczególnie oczu, nerwów, serca i naczyń krwionośnych.
(definicja WHO)

Objawy podmiotowe są nieswoiste i zróżnicowane, związane z typem cukrzycy i dynamiką przebiegu.
Klasyczne objawy:
● Wzmożone pragnienie (polidypsja)
● Wielomocz (poliuria)
● Osłabienie i senność spowodowane odwodnieniem
● Patologicznie zwiększony apetyt (polifagia)
● Chudnięcie (rzadziej)
Ze względu na skąpoobjawowy lub bezobjawowy przebieg choroby, rozpoznanie powinno się ustalać za pomocą
badań laboratoryjnych.

Cukrzyca – diabetes mellitus
Epidemiologia
Zachorowalność na cukrzycę:
● 425 milionów ludzi na świecie
● 58 milionów ludzi w Europie
● 2 235 800 przypadków cukrzycy w Polsce (2017)

● Częstość występowania cukrzycy w Polsce (dorośli): 7.6%

Cukrzyca – diabetes mellitus
Klasyfikacja
Cukrzyca
typu 1

Cukrzyca
typu 2

Cukrzyca
ciążowa

LADA
• Latent Autoimmune Diabetes in Adults
• Cukrzyca autoimmunologiczna o późnym początku
• „Cukrzyca typu 1.5”

inne formy
cukrzycy

Cukrzyca typu 1
Insulin Dependent Diabetes Mellitus (IDDM)
● Przewlekła choroba o podłożu autoimmunlogicznym
● Spowodowana zniszczeniem produkujących insulinę komórek β wysp trzustkowych przez autoprzeciwciała
● Nieleczona prowadzi do śmierci

● Stanowi ok 5-10% wszystkich przypadków zachorowań na cukrzycę
● Najczęściej diagnozowana wśród dzieci i młodzieży (85-90% przypadków zdiagnozowanych poniżej 30 roku życia)
Metody diagnostyczne wykorzystywane w rozpoznaniu cukrzycy typu 1:

● Glikemia
● OGTT - test doustnego obciążenia glukozą
● VGTT – test dożylnego obciążenia glukozą
● Pomiar: hemoglobiny A1C, peptydu-C, proinsuliny
● Oznaczanie przeciwciał DAA (diabetes autoantibodies)

LADA
Latent Autoimmune Diabetes in Adults
● Cukrzyca o etiologii autoimmunologicznej i powolnym przebiegu
● Powolny rozwój choroby cechuje się okresami przyśpieszonego niszczenia komórek β i ich regeneracji
● Niszczenie komórek β przebiega stopniowo aż do wieku dojrzałego i starszego

● Ujawnia się zwykle po 35 r.ż.
● Często błędnie diagnozowana jako nieinsulinozależna cukrzyca typu 2
● Oznaczanie przeciwciał DAA (diabetes autoantibodies) wspomaga diagnostykę różnicową cukrzycy typu 2 i
LADA

Cukrzyca – leczenie
Cukrzyca typu 1 / LADA

CukrzycaTypu 2

• Insulinoterapia

• Leczenie dietetyczne
• Zmiana stylu życia
• Leczenie farmakologiczne
• Insulinoterapia

Cukrzyca typu 1
Cukrzyca typu 1 u dzieci: liczba nowych przypadków zachorowań na 100 000 dzieci
(wiek 0-14) rocznie (2015): Polska 17.3

Cukrzyca typu 1
Cukrzyca typu 1 u dzieci: liczba nowych przypadków zachorowań na 100 000 dzieci
(wiek 0-14) rocznie (2017): Polska 20.1

Patogeneza cukrzycy typu 1
Niszczenie komórek β wysp Langerhansa (wysp trzustkowych)
Komórki β (~60%) – produkcja insuliny
Komórki α (~30%) – produkcja glukagonu
Komórki δ (~10%) – produkcja somatostatyny

Patogeneza cukrzycy typu 1
Faza I
Skłonność genetyczna do rozwoju cukrzycy typu 1, bez odchyleń funkcji komórek β i układu
immunologicznego. Podejrzewa się, że osoby usposobione do rozwoju cukrzycy mają wyjściowo
mniejszą liczbę komórek beta niż osoby zdrowe przez całe życie.

Faza II
Nacieki limfocytarne wysp trzustkowych i selektywne niszczenie komórek β, prawdopodobnie
indukowane czynnikami środowiskowymi. Destrukcja wysp trzustkowych przebiega bezobjawowo,
ale z powodu aktywacji immunologicznej komórek B, we krwi pojawiają się autoprzeciwciała.

Faza III
Jawna cukrzyca. Do manifestacji klinicznej dochodzi wówczas, gdy ok. 70% komórek beta zostaje
zniszczonych.

Przebieg cukrzycy typu 1

Choroby towarzyszące cukrzycy typu 1
Chroniczny podwyższony poziom cukru we krwi może prowadzić do rozwoju
wielu schorzeń:
● Retinopatia cukrzycowa
● Nefropatia cukrzycowa (zespół Kimmelstiella-Wilsona)
● Polineuropatia cukrzycowa

● Makroangiopatia
•
•
•

choroba niedokrwienna serca
zespół stopy cukrzycowej
udar mózgu

Wykazano, że osoby chorujące na cukrzycę typu 1 statystycznie częściej zapadają na inne
schorzenia autoimmunizacyjne.

Choroby autoimmunizacyjne towarzyszące cukrzycy typu 1
● Choroba Gravesa-Basedowa

● Choroba Hashimoto
● Choroba Addisona

zespół Carpentera

● Celiakia

Choroba
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Autoprzeciwciała w cukrzycy typu 1
DAA – diabetes autoantibodies
● GADA – przeciwciała przeciwko dekarboksylazie kwasu glutaminowego
● IA2A – przeciwciała przeciwko fosfatazie tyrozynowej
● IAA – przeciwciała przeciwko insulinie
● ICA – przeciwciała przeciwko komórkom wysp trzustkowych (przeciwwyspowe)

● ZnT8A – przeciwciała przeciwko białku transportującemu cynk 8

Autoprzeciwciała w cukrzycy typu 1

Autoprzeciwciała w cukrzycy typu 1
GADA – przeciwciała przeciwko dekarboksylazie kwasu glutaminowego
● GAD katalizuje konwersję kwasu glutaminowego do kwasu γ-aminobutylowego (GABA), który pełni rolę neurotransmitera
● GAD jest szeroko ekspresjonowany w całym organizmie, szczególnie w tkance nerwowej, wyspach trzustkowych, tarczycy,
nerkach
● GAD nie jest specyficzny dla komórek β, został zidentyfikowany również w komórkach α

● Aktywność enzymatyczna GAD jest kodowana przez dwa geny: GAD 65 i GAD 67

● GADA obecne w surowicy krwi u 60-80% nowo zdiagnozowanych pacjentów
● Często występują w bardzo wysokich stężeniach i utrzymują się przez długi czas

● Wysoka wartość prognostyczna
● Przecwiciała GADA pojawiają się zarówno u pacjentów z cukrzycą typu 1, jak i u pacjentów z zespołem sztywnego
człowieka (ang. stiff man syndrome)
● Detekcja: ELISA

Autoprzeciwciała w cukrzycy typu 1
IA2A – przeciwciała przeciw fosfatazie tyrozynowej
● IA2 – fosfataza tyrozynowa należy do rodziny enzymów katalizujących defosforylację fosfotyrozyny
● IA2 występuje w tkankach neuroendokrynnych
● IA2 – białko transmembranowe o masie 106 kDa, ekspresjonowane w przysadce mózgowej i trzustce

● IA2A obecne w surowicy krwi u 50-80% nowo zdiagnozowanych pacjentów
● Często występują z innymi autoprzeciwciałami specyficznymi dla cukrzycy
● Wysoka czułość diagnostyczna u dzieci i młodzieży (wartość prognostyczna - szybka progresja do objawowej
cukrzycy)

● Wysokie stężenia w momencie manifestacji klinicznej
● Spadek stężenia wraz z postępem choroby
● Detekcja: ELISA

Autoprzeciwciała w cukrzycy typu 1
IAA – przeciwciała przeciwko insulinie
● Insulina ludzka – anaboliczny hormon peptydowy (masa 6 kDa) o działaniu ogólnoustrojowym
● Wytwarzana z prekursorowej formy – proinsuliny
● Wydzielana przez komórki β trzustki

● IAA obecne w surowicy krwi u większości dzieci (~100% dzieci < 5 roku życia), częstość występowania spada wraz z
wiekiem pacjenta (rzadko wykrywane u dorosłych)
● Wczesny marker o wysokiej wartości predykcyjnej
● U dorosłych są istotne jeśli występują z innymi swoistymi dla cukrzycy autoprzeciwciałami (ich produkcja może być
wywołana przez egzogenne podawanie insuliny)
● Mogą występować u zdrowych osób (z allelem HLA-DR4)
● Detekcja: RIA

Autoprzeciwciała w cukrzycy typu 1
ICA – przeciwciała przeciwwyspowe
● ICA obejmują wszystkie autoprzeciwciała skierowane przeciwko komórkom endokrynnym trzustki
● Większość ICA wiąże antygeny dekarboksylazy kwasu glutaminowego (GAD) i/lub fosfatazy tyrozynowej (IA2) – 90%
● Prewalencja: 80-90%

● Detekcja: IIFT

Autoprzeciwciała w cukrzycy typu 1
ZnT8A – przeciwciała przeciw białku transportującemu cynk 8
● Znt8- zidentyfikowany w 2007, ważny autoantygen w cukrzycy typu 1
● ZnT8 – transporter kationów transbłonowych do komórek β trzustki, gdzie są one
wykorzystywane do przechowywania nieaktywnej postaci insuliny
● ZnT8A- dobra korelacja z masą i funkcją komórek β
● ZnT8A wykrywane u 60-80% nowo zdiagnozowanych pacjentów
● Detekcja: ELISA

Wenzlau et al., The cation efflux transporter ZnT8 (Slc30A8) is a major autoantigen in human type 1 diabetes. PNAS 2007; 104(43): 17040-17045.

Autoprzeciwciała w cukrzycy typu 1
ZnT8A – przeciwciała przeciw białku transportującemu cynk 8
● Znt8A występują u 72% pacjentów
pediatrycznych w chwili rozpoznania choroby
● Występują u 54% dorosłych pacjentów z cukrzycą
typu 1 i u 31% pacjentów z LADA
● Wykrywane na wiele lat przed pierwszą
manifestacją choroby
● Rzadko występują w innych schorzeniach
autoimmunizacyjnych

RSR Limited, Cardiff, UK; www.rsrltd.com

Autoprzeciwciała w cukrzycy typu 1
ZnT8A – przeciwciała przeciw białku transportującemu cynk 8
● Znt8A występują u 26% pacjentów z cukrzycą typu 1, u których nie wykryto autoprzeciwciał przeciwko GAD, IA2
lub insulinie
● Obecność ZnT8A u pacjentów z LADA może przewidywać przejście w stan insulinozależny
● U dzieci z dodatnim wynikiem Znt8A częściej rozwija się insulinozależna cukrzyca typu 1

*international autoantibody standardization program

M. Fabris, S. Zago, M. Liguori et al., Anti-zinc transporter protein 8 autoantibodies significantly improve the diagnostic approach to type 1 diabetes: an Italian multicentre study on
paediatric patients. Autoimmunity Highlights 2015; 6 (1–2): 17–22.
L. Garnier, L. Marchand, M. Benoit et al., Screening of ZnT8 autoantibodies in the diagnosis of autoimmune diabetes in a large French cohort. Clinica Chimica Acta 2018; 478: 162–165.

Autoprzeciwciała w cukrzycy typu 1
Wartość prognostyczna autoprzeciwciał związanych z cukrzycą
● Ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 1 wzrasta z liczbą specyficznych autoprzeciwciał w surowicy pacjenta.

● Wiek pacjenta odgrywa również decydującą rolę w oszacowaniu ryzyka wystąpienia choroby.

Liczba autoprzeciwciał

Prawdopodobieństwo
wystąpienia
cukrzycy typu 1

0

0,4%

1

12,7%

2

61,6%

3

79,1%

n=13377

Jednoczesne badanie wielu autoprzeciwciał zwiększa trafność diagnostyczną.
Ziegler et al., Seroconversion to multiple islet autoantibodies and risk of progression to diabetes in children. JAMA 2013; 309(23): 2473-2479.

Autoprzeciwciała w cukrzycy typu 1
Wykrywanie przeciwciał w czasie trwania choroby
GADA, IAA
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Autoprzeciwciała w cukrzycy typu 1
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● Synteza IAA maleje wraz z wiekiem. IAA
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● Synteza GADA utrzymuje się na stałym
poziomie przez całe życie.

60

40

20
<10 <25 >25 <10 <25 >25 <10 <25 >25

Początek choroby [lata]

Diagnostyka cukrzycy typu 1 –schemat postępowania

Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus. Canivell 2014
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Produkty EUROIMMUN do diagnostyki cukrzycy typu 1
ELISA:
• Anty-GAD ELISA

• Anty-IA2 ELISA
• Anty GAD/IA2 ELISA – równoczesna ocena przeciwciał GADA i IA2A
• Anty-ZnT8 ELISA (nowość)
IIFT:
• Trzustka (małpy) – diagnostyka najważniejszych typów przeciwciał przeciwko komórkom wysp trzustkowych
• Mozaika trzustka (małpy)/móżdżek (małpy) – równoczesna ocena przeciwciał ICA i GADA (przeciwciała GADA
występują zarówno u pacjentów z cukrzycą typu 1, jak i u pacjentów z zespołem sztywnego człowieka (stiff man syndorme))

RIA:
• Anty-insulina

Produkty EUROIMMUN do diagnostyki cukrzycy typu 1
IIFT
● Substrat: trzustka (małpy)
● Wykrywanie przeciwciał przeciwko komórkom wysp trzustkowych (ICA)
● wsparcie ograniczonej diagnostyki różnicowej cukrzycy
autoimmunologicznej o późnym początku (LADA) i cukrzycy typu 2
● Aby uzyskać miarodjany wynik należy przeprowadzić 18h inkubację z
surowicą pacjenta (czas inkubacji może zostać skrócony do 2h kosztem
czułości)
● Sample buffer zawiera inhibitor proteaz

Produkty EUROIMMUN do diagnostyki cukrzycy typu 1
ELISA
• Anty-GAD ELISA
• Anty-IA2 ELISA
• Anty GAD/IA2 ELISA

monospecyficzna detekcja przeciwciał GADA lub IA2A lub bispecyficzna detekcja
obydwu przeciwciał w pojedynczej studzience reakcyjnej

• Anty-GAD ELISA – diagnostyka przeciwciał GADA u pacjentów w fazie przedklinicznej oraz po upływie
lat od pierwszej manifestacji choroby

• Anty-IA2 ELISA- wysoka czułość diagnostyczna u dzieci i młodzieży
• Anty-ZnT8A – idealne uzupełnienie diagnostyki cukrzycy typu 1 (występują u 25-30% pacjentów
GADA, IAA,IA2A-negatywnych); występują u 72% pacjentów pediatrycznych w chwili rozpoznania
choroby

Produkty EUROIMMUN do diagnostyki cukrzycy typu 1
RIA
• Anty-insulina
• Wiarygodna diagnostyka IAA dzięki zastosowaniu jako antygenu monojodowanej ludzkiej insuliny
znakowanej 125I
• Niezrównana czułość i swoistość
• Faza płynna (system RIA) umożliwia swobodny dostęp przeciwciał dla cząsteczek insuliny (w fazie
stałej konformacja insuliny może ulec zmianom)
• Wysoka prewalencja przeciwciał IAA u małych dzieci z cukrzycą typu 1

Podsumowanie
Jednoczesne badanie wielu autoprzeciwciał zwiększa trafność diagnostyczną
● Autoprzeciwciała stanowią wczesny marker niszczenia komórek β trzustki
● Oznaczanie autoprzeciwciał swoistych dla cukrzycy ma decydujące znaczenie w diagnostyce różnicowej cukrzycy typu 2 i
LADA
● Prewalencja autoprzeciwciał jest silnie zależna od wieku pacjenta: IAA i Znt8A są odpowiednie do diagnostyki cukrzycy u
dzieci
● Liczba swoistych dla cukrzycy autoprzeciwciał oraz wiek pacjenta mają duże znaczenie w oszacowaniu ryzyka rozwoju
choroby: im większa liczba autoprzeciwciał i młodszy wiek pacjent, tym wyższe prawdopodobieństwo rozwoju cukrzycy
● EUROIMMUN oferuje produkty do kompleksowej diagnostyki cukrzycy:

• ELISA
• IIFT
• RIA
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