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Abstract

The contemporary date on the microenvironment of 
pancreatic beta cells have been presented. Attention 
was drawn to successful attempts to inhibition of beta 
cells destruction after the diagnosis of type 1 diabe-
tes. The attractive attempts of stimulation of beta 
cells regeneration by their proliferation, neogenesis 
from other non-endocrine elements or conversion of 
alfa to beta cells has been traced, also the role of the 
autonomic nervous system in these processes has 
been underlined.
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Streszczenie

W pracy zaprezentowano współczesne dane doty-
czące funkcjonowania mikrośrodowiska komórek 
beta trzustki. Zwrócono uwagę na udane próby ha-
mowania destrukcji komórek beta po rozpoznaniu 
cukrzycy typu 1. Prześledzono atrakcyjne próby ma-
jące na celu pobudzenie regeneracji komórek beta 
poprzez ich proliferację, neogenezę z innych elemen-
tów nieendokrynnych czy konwersję komórek alfa do 
beta. Podkreślono także rolę autonomicznego układu 
nerwowego w tych procesach.
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Wstęp

Wiadomo powszechnie, że trzustka stanowi 
głównie narząd egzokrynny odpowiedzialny za 
syntezę enzymów trawiennych i ich transport po-
przez przewody wewnętrzne do światła dwunast-
nicy. Ale tkanka endokrynna zlokalizowana w ob-
rębie trzustki, pomimo że zajmuje tylko niewielką 
część narządu, w postaci wysp Langerhansa za-
wiera specyficzne komórki alfa, beta, delta, epsi-
lon i komórki PP, pełniące różne funkcje związane 
z produkcją odpowiednich hormonów: glukagonu, 
insuliny, somatostatyny, greliny, i polipeptydu 
trzustkowego (PP) [1–3]. Zwłaszcza komórki beta 

spełniają istotną rolę w kontroli homeostazy glu-
kozy, a ich zniszczenie lub niedobór prowadzi do 
ujawnienia się cukrzycy typu 1 (ryc. 1).

Mikrośrodowisko komórek beta trzustki

Wyspy Langerhansa, zawierające kilka typów 
komórek, stanowią mikronarząd utrzymujący ho-
meostazę glukozy. Komórki beta są najliczniejsze 
i spełniają najważniejszą rolę w tym procesie ze 
względu na sekrecję insuliny w odpowiedzi na po-
ziomy glukozy we krwi. Komórki beta otrzymują 
sygnały regulujące ze środowiska samej trzustki 
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i środowiska pozatrzustkowego, które wspierają 
ich funkcję i proliferację [4] (ryc. 2).

Gęsta sieć połączeń naczyniowych wewnątrz 
wysp ułatwia wykorzystanie tlenu i sekrecję insu-
liny. Komórki beta bezpośrednio współdziałają ze 
śródbłonkiem sieci kapilarnej (cross contact). Wy-
dzielają VEGF (vascular endothelial growth factor) 
do pobudzenia rozwoju naczyń, zaś komórki en-
dotelialne produkują lamininę do podtrzymywa-

Ryc. 1. Prawdopodobny model powstawania komórek 
beta, delta, alfa oraz komórek egzokrynnych trzustki (wg 
Zhou i wsp. 2011, Khadra i Schnell 2015)
Fig. 1. The model of patterns to produce beta, delta, alfa-
-cells and exocrine pancreatic cells ( Zhou et al. 2011, Kha-
dra and Schnell 2015)

Ryc. 2. Mikrośrodowisko komórek beta trzustki (wg Alisma-
il i Jin 2014)
Fig. 2. Beta-cell interaction with pancreatic environment 
(Alismail and Jin 2014) 

nia ekspresji genu insuliny i jej sekrecji z komórek 
beta oraz ich przyszłej proliferacji [5]. Kontakty 
między komórkami beta (cell-cell) mają również 
duży wpływ na ekspresję genu insuliny i jej sekre-
cję stymulowaną stężeniami glukozy [6]. Komórki 
beta współdziałają z komórkami alfa w obopólnej 
zwrotnej sekrecji celem utrzymania homeostazy 
glukozy [7].

Wyspy zawierają bogatą sieć włókien współ-
czulnych i przywspółczulnych. Interakcje pomię-
dzy komórkami beta i włóknami przywspółczul-
nymi aktywują specyficzne receptory do GSIS 
(glucose stimulated insulin secretion), zaś włókna 
współczulne hamują sekrecję insuliny. Stanowią 
więc część odpowiedzialną za fizjologiczną home-
ostazę glukozy [8].

Poza środowiskiem wewnątrztrzustkowym ko-
mórki beta otrzymują sygnały z pozatrzustkowych 
tkanek, jakimi są: wątroba, tkanka kostna, tkanka 
tłuszczowa, jelito, komórki endokrynne w jelicie 
[5]. Toteż różne czynniki zewnętrzne (extrinsic) 
mogą wpływać na fizjologiczną proliferację komó-
rek beta i hamować ich apoptozę: glukoza, insu-
lina, IGF-1, prolaktyna, PL (laktogen łożyskowy), 
HGF (hepatocyte growth factor), inkretyny-GLPl 
i GIP (glucose-dependent insulinotropic polipep-
tide) oraz jelitowe hormony stymulujące sekrecję 
insuliny [2, 9].

Próby hamowania destrukcji komórek beta  
w cukrzycy typu l

Obecnie zainteresowania ośrodków diabetolo-
gicznych wzbudzają próby prewencji cukrzycy, 
przedłużania remisji w nowo rozpoznanej cukrzy-
cy typu l oraz regeneracji komórek beta trzustki. 

Po rozpoznaniu cukrzycy typu l i włącze-
niu niezbędnej insulinoterapii obserwuje się 
u większości pacjentów okresy tzw. remisji, gdy 
zapotrzebowanie na dawki insuliny jest stosun-
kowo niskie. Wynika to z faktu, że po uzyskaniu 
wyrównania metabolicznego resztkowe, jeszcze 
zachowane komórki beta produkują własną in-
sulinę. Jednak wskutek trwającego procesu auto-
immunologicznego po pewnym czasie ta pozosta-
ła pula aktywnych komórek beta ulega również 
destrukcji. Stąd liczne próby ośrodków diabetolo-
gicznych dotyczą hamowania owej postępującej 
destrukcji komórek beta.

Podkreśla się immunomodulacyjny wpływ wi-
taminy D na ochronę komórek beta u osób z nowo 
rozpoznaną cukrzycą typu l [10–14]. Badania wy-
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kazały u zdecydowanej większości dzieci z nowo 
rozpoznaną cukrzycą typu l niedobory witaminy 
D [15, 16]. Obserwacje własne dowiodły zaś, że 
systematycznie uzupełniane dawki witaminy D 
u dzieci z rozpoznaną cukrzycą typu l powodo-
wały zdecydowanie dłuższe utrzymywanie się  
u nich remisji wraz z niskim zapotrzebowaniem 
na insulinę egzogenną niż u dzieci nieotrzymują-
cych stosownego analogu witaminy D [12, 17, 18]. 
Wskazuje to na hamowanie autoimmunologicz-
nych mechanizmów biorących udział w destrukcji 
komórek beta wysp trzustki [19, 20].

Obserwacje Pastore i wsp. [21] świadczą o tym, 
że kilkumiesięczna eliminacja glutenu z diety po 
rozpoznaniu cukrzycy typu l może mieć wpływ na 
poprawę funkcji resztkowych komórek beta. Rodri-
gez i wsp. [22] wykazali, że zastosowanie w pierw-
szym miesiącu trwania cukrzycy typu l monoklo-
nalnego antagonisty IL-2R Dalizumabu wpływało 
na przedłużenie funkcji pozostałych komórek beta. 
Natomiast Herold i wsp. [23, 24] w wyniku swo-
ich badań uwzględnili rolę specyficznego przeciw-
ciała monoklonalnego hOKT3yl anty CD3 (Ala-
-Ala) w hamowaniu destrukcji komórek beta i być 
może w stymulowaniu ich regeneracji. Podobnie 
Pescovitz i wsp. [25] wykazali ochronną rolę dla 
komórek beta Rituximabu (chimerycznego ludzko-
-mysiego przeciwciała anty-CD20). Z kolei wyni-
ki trialu, w którym stosowano przeciwciała anty-
-CD3, wskazują na jego ochronną rolę dla komórek 
beta trzustki [26]. Rother i wsp. [27] obserwowali 
korzystny wpływ interferonu na funkcję komórek 
beta w nowo rozpoznanej cukrzycy typu 1. Martin 
i wsp. [28] w ramach trialu Diator zaprezentowali 
obserwacje wskazujące na hamowanie destrukcji 
resztkowych komórek beta w nowo rozpoznanej 
cukrzycy typu l przez immunomodulatora torwa-
statynę. Zespół gdański [29, 30] opracował metodę 
pozyskiwania i namnażania komórek T regulatoro-
wych i zastosował je jako terapię immunosupresyj-
ną u dzieci z cukrzyca typu l, uzyskując przedłu-
żenie remisji.

Próby stymulacji odnowy komórek beta trzustki

Naukowe ośrodki diabetologiczne skupiają się 
także na problematyce regeneracji komórek beta 
w cukrzycy typu l, widząc taką możliwość poprzez 
kilka sposobów, bowiem całkowita masa komórek 
beta jest wynikiem równowagi pomiędzy neogene-
zą z komórek macierzystych i progenitorów komó-
rek beta lub samoreplikacji istniejących komórek 

beta i ich apoptozą (podobnie jak wszystkie ko-
mórki organizmu) [2, 3] (ryc. 3).

Proliferacja
Dużo uwagi zwraca się na możliwą proliferację 

istniejących jeszcze komórek beta przez ich re-
plikację lub ich trzustkowych prekursorów. Jedni 
uważają, że zasadnicze znaczenie ma mikrośrodo-
wisko trzustki, zwłaszcza neuralne i krążeniowe 
[31–32a], inni podnoszą rolę przewlekłych zmian 
w metabolizmie glukozy w komórkach. 

Pechhold i wsp. [33] wskazują na zdolność ko-
mórek beta do proliferacji w odpowiedzi na wzra-
stający poziom glukozy, zwłaszcza w przewlekłej 
autoimmunizacji komórek beta, i spontaniczną 
regenerację wydolnej masy komórek beta w kie-
runku przywrócenia prawidłowej homeostazy 
glukozy. Przy tym Porat i wsp. [34] zwracają uwa-
gę na znaczenie glukokinazy w kontroli funkcji 
i proliferacji komórek beta. Dor i wsp. [35] pod-
kreślają raczej możliwość samoreplikacji istnieją-
cych komórek beta niż ich powstawanie z komó-
rek macierzystych. Poza tym różne czynniki mogą 
wpływać na regenerację komórek beta poprzez 
wzrost ekspresji Reg l i Reg 2 (regenerating genes) 
w wyspach [36, 37]. Levetan i wsp. [38] oraz Des-
gras i wsp. [39] sugerują, że regeneracja komórek 

Ryc. 3. Komórkowe możliwości regeneracji (wg Desgraz i 
wsp. 2011)
Fig. 3. Cellular pathways to regeneration (Desgraz et al. 
2011)
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beta może być efektem proliferacji prekursorów 
(preexisting) komórek beta. Collombat i wsp. [2] 
zwracają uwagę na możliwość samoreplikacji ko-
mórek beta, co może wynikać z epigenetycznej 
kontroli powiększania masy komórek beta pod-
czas życia człowieka. Na przykład różne czynniki 
mogą odgrywać rolę w proliferacji komórek beta 
podczas ciąży [40]. Podobnie samo podanie insu-
liny może aktywować regenerację większej liczby 
komórek beta z komórek prekursorowych w róż-
nych etapach życia lub po uszkodzeniu wysp 
[41], bo wysokie glikemie mogą hamować regene-
rację komórek beta.

Bardzo interesujące wydają się prace dotyczące 
roli niedawno odkrytej betatrofiny, która jest hor-
monem wytwarzanym u człowieka głównie w wą-
trobie, a u myszy również w tkance tłuszczowj 
oraz innych narządach [42, 43]. Betatrofina umoż-
liwia nasilenie proliferacji komórek beta trzustki, 
oddziaływanie to dotyczy wybiórczo komórek beta 
[43, 44].

Neogeneza
Badania Jettona i wsp. [45] sugerują, że inne 

mechanizmy niż proliferacja leżą u podłoża szyb-
kiej odpowiedzi wzrostowej komórek beta, spowo-
dowanej hiperglikemią, powodując wzbudzenie 
przetrwania komórek beta i neogenezę z prekurso-
rów śródbłonkowych. Xia i wsp. [46] śledzą bada-
nia wskazujące na możliwości komórek śródbłonka 
przewodów wewnątrztrzustkowych jako komórek 
prekursorowych (progenitor cells) do różnicowa-
nia się do komórek beta. Lee i wsp. [47] dokonali 
konwersji komórek przewodów trzustkowych czło-
wieka do komórek mających zdolności do wytwa-
rzania insuliny oraz jej uwalniania w odpowiedzi 
na bodziec glikemiczny. Według Riecka i Koestnera 
[40] komórki śródbłonka przewodów trzustkowych 
mogą migrować w rejony komórek beta i na odwrót.

Atrakcyjna wydaje się możliwość neogenezy 
z prekursorów nieendokrynnych komórek, np. 
przekształcenie epitelium egzokrynnych przewo-
dów trzustkowych w komórki „insulin positive” 
czy małych kępek hormonopozytywnych komórek 
parenchymy pod wpływem czynników wzrosto-
wych i cytokin [48, 49]. Uwzględnia się rolę róż-
nych czynników stymulujących przekształcanie 
się komórek macierzystych trzustki w komórki 
beta [50–52]. Miyatsuka i German [53] podkreślają 
np. rolę glukokinazy w regulacji neogenezy komó-
rek beta, zaś Lang i Leung [54] korzystny wpływ si-
tagliptyny i losartanu na neogenezę i różnicowanie 
komórek macierzystych trzustki.

Liczne badania były poświęcone możliwości 
pozyskiwania komórek beta z komórek macierzy-
stych szpiku, krwi pępowinowej i tkanki mezen-
chymalnej trzustki [55–57]. Zespołowi Pagliuca 
i wsp. [58] udało się namnożyć z komórek macie-
rzystych in vitro w dużej ilości komórki beta posia-
dające glukozowrażliwość, nadające się do trans-
plantacji. Z kolei pobrane od pacjentów z cukrzycą 
typu l i namnożone w systemie Stem Celi Educator 
multipotencjalne komórki macierzyste hamowały 
zjawiska autoimmunizacyjne i ułatwiały regene-
rację komórek beta wysp [57]. Obiecujące wyniki 
uzyskali Van Phuc i wsp. [55] obserwując różnico-
wanie się komórek beta z mezenchymalnych ko-
mórek macierzystych uzyskanych z ludzkiej krwi 
pępowinowej. Według nich otrzymano lepsze efek-
ty produkcji insuliny i lepsze efekty odpowiedzi 
na poziomy glukozy w porównaniu do komórek 
pobranych ze szpiku czy komórek macierzystych 
wywodzących się z tkanki trzustkowej.

Komórki α → β
Inną możliwością regeneracji komórek beta 

wydaje się bezpośrednie przekształcanie się ko-
mórek alfa w komórki beta [59, 60]. Thorel i wsp. 
[60] wykazali, że komórki beta mogą regenerować 
przez proste przeprogramowanie z komórek alfa. 
Badania Chunga i wsp. [59] dotyczące nowego mo-
delu regeneracji komórek beta dowiodły, że komór-
ki alfa mogą być progenitorowe dla komórek beta 
przez szybką bezpośrednią konwersję do komórek 
beta z/lub bez interwencyjnego podziału komórek. 
Zauważalna wysoka skuteczność i szybkość tego 
procesu wydaje się atrakcyjna dla dalszych badań 
i może mieć znaczenie kliniczne.

Podkreśla się ponadto w literaturze diabetolo-
gicznej, że regeneracja resztkowych komórek beta 
jest możliwa nawet w wieloletniej cukrzycy typu l 
poprzez celowane hamowanie apoptozy komórek 
beta obecnych w wyspach i w przewodach trzust-
kowych [61–63].

Rola autonomicznego układu nerwowego  
w proliferacji komórek beta

Interesujące kwestie związane z regeneracją ko-
mórek beta trzustki dotyczą roli układu parasym-
patycznego, bowiem wyniki badań Nekrepa i wsp. 
[64] wykazują, że autonomiczny układ nerwowy 
(aun) przez część przywspółczulną istotnie wpły-
wa na dynamikę replikacji komórek beta. Podobnie 
badania Laustera i wsp. [65] wykazały, że prolife-
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