
STRESZCZENIE W JĘZYKU POLSKIM 

 

Wpływ zakażenia wirusem Epsteina- Barr na wybrane parametry 

immunologiczne u dzieci leczonych z powodu cukrzycy typu 1. 

WSTĘP 

          Cukrzyca to grupa schorzeń metabolicznych o różnej etiologii, patogenezie oraz 

obrazie klinicznym, charakteryzująca się przewlekłą hiperglikemią na skutek 

nieprawidłowego wydzielania lub działania insuliny. Konsekwencją długotrwającej 

hiperglikemii są  przewlekłe uszkodzenia narządowe. Cukrzyca typu 1 jest najczęstszym 

typem cukrzycy u dzieci i młodzieży, stanowi ok. 90% cukrzycy w populacji do 18 roku 

życia. Etiopatogeneza cukrzycy typu 1 jest wieloczynnikowa. Do zachorowania dochodzi 

w następstwie współdziałania trzech czynników: predyspozycji genetycznej, czynników 

środowiskowych oraz odpowiedzi immunologicznej. Czynniki środowiskowe pełnią rolę 

czynników spustowych procesu immunologicznego który powoduje destrukcję komórek β, 

co prowadzi do niedoboru insuliny i pojawienia się objawów.  

 Obserwuje się zmienność sezonową zachorowalności na cukrzycę typu 1, zwiększoną w 

miesiącach jesienno-zimowych. Wskazywać to może na potencjalną rolę infekcji 

wirusowych w patogenezie cukrzycy typu 1.  Wiele wirusów związanych jest z rozwojem 

cukrzycy typu 1, m.in. enterowirusy (zwłaszcza wirusy z grupy Coxsackie typu B),  

rotawirus, wirus świnki, wirus cytomegalii, wirus Epstein-Barr.                                                  

          Wirus Epstein-Barr jest szeroko rozpowszechniony na świecie. Swoiste przeciwciała 

przeciw antygenom EBV wykrywane są u około 95 % populacji ludzkiej. Komórkami 

docelowymi wirusa są komórki nabłonka oraz limfocytów B. Zainfekowane komórki i ich 

aparat enzymatyczny może posłużyć wirusom do szybkiego namnażania i uwalnia 

wirionów potomnych w przebiegu fazy litycznej. EBV może też przejść w fazę latentną i 

pozostać w formie utajonej w limfocytach B. W stanach obniżonej odporności może dojść 

do przejścia wirusa z fazy latentnej do fazy litycznej. Zakażenie pierwotne wirusem 

Epstein-Barr może przebiegać w formie bezobjawowej albo jako zespół objawów zwanych 

mononukleozą zakaźną. EBV podlega zjawisku latencji i wywołuje zakażenie przewlekłe. 

Wirus EBV bierze udział w modyfikacji przebiegu wielu chorób autoimmunologicznych, 

m.in. reumatoidalnego zapalenia stawów, tocznia układowego, zespołu Sjögrena, 

stwardnienia rozsianego, autoimmunologicznego zapalenia tarczycy oraz cukrzycy typu 1.  



 CEL PRACY 

       Głównym celem pracy była ocena wpływu infekcji  EBV na  aktywację wybranych 

komórek układu odpornościowego oraz stężenie fruktozaminy i poziomu HbA1c u dzieci z 

cukrzycą typu I.  

Cele szczegółowe obejmowały: 

1. Ocenę odsetka limfocytów T i B z ekspresją markerów aktywacji (CD69+ i CD 25+) 

oraz limfocytów T CD3+ i CD4+ z wewnątrzkomórkową ekspresją wybranych cytokin 

(IFN-γ, IL-2,  IL-4, IL-10, IL-17) w grupie chorych na cukrzycę typu 1 oraz w grupie 

kontrolnej 

2. Ocenę stężenia przeciwciał anty-VCA w klasie IgM i IgG oraz anty- EBNA-1 w klasie 

IgG w grupie badanej oraz grupie kontrolnej 

3. Ocenę odsetka limfocytów T i B z ekspresją markerów aktywacji (CD69+ i CD 25+) u 

pacjentów z cukrzycą typu 1 w zależności od obecności przeciwciał przeciw antygenom 

EBV (anty- VCA w klasie IgM i IgG oraz anty- EBNA-1 w klasie IgG) 

4. Ocenę odsetka limfocytów T CD3+CD4+ z wewnątrzkomórkową ekspresją wybranych 

cytokin (IFN-γ, IL-2,  IL-4, IL-10, IL-17) u chorych z cukrzycą typu 1 w zależności od 

obecności przeciwciał przeciw antygenom EBV (anty- VCA w klasie IgM i IgG oraz anty-

EBNA-1 w klasie IgG. 

5. Ocenę poziomu hemoglobiny glikowanej oraz stężenia fruktozaminy w grupie chorych 

na cukrzycę typu 1 w zależności od obecności przeciwciał anty- VCA w klasie IgM i IgG 

oraz anty- EBNA-1 w klasie IgG 

 MATERIAŁ I METODY 

         Badaniem objęto 43 dzieci z rozpoznaną cukrzycą typu 1, hospitalizowanych w 

Klinice Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

W grupie tej znajdowało się 21 dziewczynek (48,8%) oraz 22 chłopców (51,2%). Wiek 

dzieci podczas wykonywania badań  wynosił od 3,9 lat do 18 lat, a średnia 13,58 lat.        

W skład grupy kontrolnej weszło 20 dzieci; 8 dziewczynek (40%) oraz 12 chłopców (60%) 

z niskorosłością, U pacjentów tych nie stwierdzono zaburzeń gospodarki 

węglowodanowej, schorzeń autoimmunizacyjnych oraz niedoczynności przysadki. W 

badaniu brały udział osoby w wieku od 7,75 do 14,4 lat, ze średnią 11,02 lat.        



          Materiał do badań stanowiła krew pełna pobierana z żyły odłokciowej do 2 

próbówek o pojemności 4,5 ml, zawierających wersenian disodowy . Pobrany materiał 

wykorzystany został do oceny immunofenotypu komórek z uwzględnieniem markerów 

aktywacji (CD69 i CD25) przy pomocy cytometrii przepływowej.  Oceniono 

wewnątrzkomórkową ekspresję cytokin (IFN-γ+, IL-2,  IL-4, IL-10, oraz IL-17). W osoczu 

krwi została przeprowadzono ocena stężenia przeciwciał anty- VCA w klasie IgM, anty- 

VCA w klasie IgG oraz anty- EBNA-1 w klasie IgG przy pomocy techniki ELISA.  

  WYNIKI  

             U osób z cukrzycą typu 1 stwierdzono wyższy odsetek limfocytów T CD4+               

i limfocytów CD8+ z ekspresją markeru CD69 niż u osób zdrowych. Osoby z grupy 

badanej charakteryzowali się wyższym odsetkiem limfocytów T CD3+ oraz limfocytów 

CD4+ z ekspresją antygenu CD25 w porównaniu do grupy kontrolnej. 

          Odsetek limfocytów T CD3+CD4+ z wewnątrzkomórkową ekspresją IL-4 był niższy 

w grupie chorych na cukrzycę typu 1 niż u osób zdrowych. W grupie badanej stwierdzono 

niższe stężenie przeciwciał anty- EBNA 1 w klasie IgG w porównaniu do grupy 

kontrolnej. 

          Odsetek limfocytów T CD8+CD69+ był niższy w grupie chorych z obecnymi 

przeciwciałami anty- VCA w klasie IgG. W grupie pacjentów z cukrzycą typu 1 ze 

obecnymi przeciwciałami anty- EBNA 1 w klasie IgG  stwierdzono niższy odsetek 

limfocytów T CD8+ z ekspresją antygenu CD25. 

          Grupa chorych na cukrzycę typu 1 z obecnymi przeciwciałami anty- VCA w klasie 

IgG charakteryzowała się wyższym odsetkiem limfocytów T CD3+CD4+ z 

wewnątrzkomórkową ekspresją IL-10 i IL-17, w porównaniu do grupy chorych bez 

przeciwciał anty- VCA w klasie IgG.   Przeprowadzona analiza wykazała wyższy odsetek 

limfocytów T CD3+CD4+ IL10+ w grupie osób z cukrzycą typu 1 z obecnymi  

przeciwciałami anty- EBNA 1 w klasie IgG niż u chorych bez stwierdzonych przeciwciał 

anty- EBNA 1 w klasie IgG.  

          U chorych na cukrzycę typu 1 z obecnymi przeciwciałami anty- VCA w klasie IgG 

stwierdzono wyższe stężenie fruktozaminy oraz wyższy poziom hemoglobiny glikowanej 

w porównaniu do chorych, u których przeciwciała anty- VCA w klasie IgG były 

nieobecne. Badania wykazały wyższe stężenie fruktozaminy w grupie chorych na cukrzycę 

typu 1 ze stwierdzonymi przeciwciałami anty- EBNA 1 klasie IgG w stosunku do grupy 

chorych na cukrzycę typu 1 bez wykazanych przeciwciał anty- EBNA 1 w klasie IgG. 



WNIOSKI  

         Przeprowadzone badania pozwalają na sformułowanie następujących wniosków: 

1. Stwierdzenie niższego odsetka limfocytów T CD8+ z ekspresją cząsteczki CD69 u 

chorych z obecnymi przeciwciałami anty- VCA w klasie IgG oraz niższego odsetka 

limfocytów T CD8+ z ekspresją cząsteczki CD25+ u chorych z obecnymi 

przeciwciałami anty- EBNA-1 w klasie IgG może wskazywać na ograniczoną 

kontrolę układu odpornościowego w przebiegu infekcji EBV u tych chorych.  

 

2. Wykazanie niższego odsetka limfocytów T CD3+CD4+ wydzielających IL-4 u osób z 

cukrzycą typu 1 potwierdza tezę, że niedobór wytwarzania IL-4 może mieć związek z 

rozwojem cukrzycy typu 1. 

 

3. Stwierdzenie wzrostu odsetka limfocytów CD4+CD3+IL-10 w grupie chorych z 

obecnymi przeciwciałami anty- VCA w klasie IgG oraz anty- EBNA-1 w klasie IgG  

w porównaniu do chorych z brakiem przeciwciał sugeruje, że wzrost produkcji IL-10 

przez limfocyty T pomocnicze wydaje się odgrywać rolę równoważącą wytwarzanie 

cytokin prozapalnych i może stanowić mechanizm utrzymujący wirus w stanie 

latencji. 

 
4. Wykazanie znacznie wyższego stężenia fruktozaminy i wyższego poziomu 

hemoglobiny glikowanej w grupie chorych z obecnymi przeciwciałami przeciw 

antygenom wirusa EBV sugeruje, że jednym z czynników sprzyjających 

występowaniu nieprawidłowego wyrównania gospodarki węglowodanowej u osób z 

cukrzycą typu 1 może być infekcja EBV. 

 

5. Stwierdzenie wzrostu odsetka limfocytów T o fenotypie CD4+CD3+IL-17+ u chorych 

z obecnymi przeciwciałami anty- VCA w klasie IgG oraz towarzyszące znacznie 

wyższe stężenia fruktozaminy i  wyższy poziom HbA1c może potwierdzać udział IL-

17 w osłabianiu metabolizmu glukozy oraz sugerować, że infekcja EBV towarzyszy 

wzrostowi wydzielania IL-17  

 


