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Streszczenie: W ostatnich latach zosta³a czêœciowo poznana patofizjologia wrodzonego hiperinsulinizmu (CHI –
ang. congenital hyperinsulinism, czyli PHHI – ang. persistent hyperinsulinemic hypoglycemia of infancy). Jest on
najwa¿niejsz¹ przyczyn¹ hipoglikemii u noworodków i niemowl¹t i wymaga w³aœciwego postêpowania zapobiegaj¹cego nieodwracalnemu uszkodzeniu mózgu. CHI jest chorob¹ heterogenn¹. Mo¿e wystêpowaæ sporadycznie lub rodzinnie, jako postaæ rozsiana lub ogniskowa, o przebiegu ostrym lub ³agodnym, przejœciowym lub
uporczywym, mo¿e dziedziczyæ siê autosomalnie recesywnie lub dominuj¹co, mo¿e byæ wra¿liwa lub oporna
na leczenie dietetyczne i farmakologiczne. Chorzy z ostr¹ dyfuzyjn¹ postaci¹ CHI, oporn¹ na leczenie
zachowawcze, wymagaj¹ czêsto rozleg³ej pankreatektomii lub ograniczonej resekcji trzustki w postaci
ogniskowej CHI. Nowe odkrycia zapocz¹tkowuj¹ wyjaœnianie molekularnej etiologii genetycznie uwarunkowanego hiperinsulinizmu, a tym samym coraz bardziej zrozumia³e staj¹ siê mechanizmy odpowiedzialne za heterogennoœæ CHI. U chorych z wrodzonym hiperinsulinizmem zidentyfikowano dot¹d wiele mutacji 5 ró¿nych genów w komórkach beta trzustki. S¹ to geny SUR1 (ang. sulfonylurea receptor) i Kir6.2 (ang.
inward rectifying potassium channel), które s¹ dwiema podjednostkami kana³ów KATP komórek beta trzustki,
jak równie¿ gen glukokinazy, dehydrogenazy krótko³añcuchowych L-3-hydroksyacyloCoA (SCHAD)
i dehydrogenazy glutaminianowej (GDH). Mutacje GLUD1 genu GDH, które zwiêkszaj¹ funkcje tego
enzymu, s¹ przyczyn¹ zespo³u HI/HA (hiperinsulinizmu/hiperamonemii). Hiperinsulinemiczna hipoglikemia u niektórych chorych mo¿e byæ indukowana wysi³kiem fizycznym, mo¿e byæ zwi¹zana z przejœciow¹
kwasic¹ mleczanow¹ i hiperalaninemi¹ lub mo¿e byæ jedn¹ ze zmian w niektórych zespo³ach chorobowych, np. w zespole B-W (Beckwith-Wiedemann) lub USH1C (Usher syndrome type 1C). Pomimo nowych
odkryæ, które wyjaœniaj¹ mechanizmy patofizjologii i przyczyny heterogennoœci CHI, genetyczny defekt
(defekty?) u oko³o 50% chorych z CHI jest nadal nieznany.
S³owa kluczowe: hiperinsulinizm, hipoglikemia, hiperamonemia, kana³ potasowy (KATP), glukokinaza, dehydrogenaza glutaminianowa, dehydrogenaza krótko³añcuchowych L-3-hydroksyacyloCoA
Abstract: In the last few years the pathophysiology of congenital hyperinsulinism (CHI or PHHI - persistent hyperinsulinemic hypoglycemia of infancy) has been partly explained. It is the most important cause of hypoglycemia
in neonates or infants and requires appropriate intervention to prevent irreversible brain damage. CHI is a heterogeneous disorder. It may be: sporadic or familiar, focal or diffuse, severe or mild, transitory or persistent, transmitted as either an autosomal recessive or a dominant trait, responsive or unresponsive to dietary and drug treatment.
The patients with sever CHI, who are unresponsive to this treatment, often require extensive pancreatectomy in
diffuse CHI or limited pancreatic resection in focal CHI. Recent discoveries have begun to clarify the molecular
etiology of congenital hyperinsulinism, so the mechanisms responsible for heterogeneity of CHI are becoming
more clear. Mutations of at least 5 different genes in the beta cells of pancreas have been identified in patients with
congenital hyperinulinism. These are the genes of: SUR1 (sulfonylurea receptor) and Kir6.2 (inward rectifying
potassium channel), which are the two subunits of the pancreas beta-cell KATP channels, as well as the gene of
glucokinase, short chain L-3- hydroxyacyl-CoA dehydrogenase (SCHAD) and glutamate dehydrogenase (GDH).
Mutations in GLUD1, the gene of GDH, which gain the function of this enzyme are the cause of HI/HA syndrome
(hyperinsulinism/hyperammonemia). Hyperinsulinemic hypoglycemia in some patients may be induced by physical exercises, may be associated with transient lactic acidosis and hiperalaninemia or may be one of the changes
in some syndromes, as B-W (Beckwith-Wiedemann) or USH1C (Usher syndrome type 1C). Despite recent discoveries, which explain the mechanisms of pathophysiology and the causes of CHI heterogeneity, genetic defect
(defects?) in about 50% of patients with CHI are still unknown.
Key words: hyperinsulinism, hypoglycemia, hyperammonemia, potassium channel (KATP), glucokinase, glutamate
dehydrogenase, short chain L-3- hydroxyacyl-CoA dehydrogenase

Wstêp
Wrodzony hiperinsulinizm (CHI – ang. congenital hyperinsulinism, czyli PHHI – ang. persistent hyperinsulinemic
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hypoglycemia of infancy) jest najwa¿niejsz¹ przyczyn¹ hipoglikemii we wczesnym dzieciñstwie (1-3). Wrodzony hiperinsulinizm obejmuje ró¿ne defekty genetyczne, manifestuj¹ce siê klinicznie objawami spowodowanymi hipoglike-

Heterogennoœæ...
mi¹, której towarzyszy nasilona sekrecja insuliny. Oko³o 1/4
noworodków z CHI ma du¿¹, urodzeniow¹ masê cia³a, podobnie jak noworodki matek choruj¹cych na cukrzycê (4,
5). Hipoglikemia u chorych z CHI mo¿e mieæ charakter nawrotowy lub mo¿e utrzymywaæ siê stale (6). Pierwsze, niespecyficzne objawy CHI to zwiotczenie, niechêtne przyjmowanie posi³ków, letarg (4). Objawy hipoglikemii w ostrej postaci tej choroby, takie jak: napady bezdechu z sinic¹, uogólnione drgawki, œpi¹czka, mog¹ pojawiaæ siê ju¿ w najwczeœniejszym okresie noworodkowym (6). Te objawy towarzysz¹
ciê¿kiej postaci CHI, która prawie zawsze jest oporna na leczenie farmakologiczne i mo¿e powodowaæ nieodwracalne uszkodzenie mózgu na skutek hipoglikemii (7-9). W umiarkowanej
postaci CHI, hipoglikemia i najczêœciej ³agodne objawy kliniczne z ni¹ zwi¹zane mog¹ pojawiæ siê kilka tygodni, a nawet kilka
miesiêcy po urodzeniu (10). £agodna postaæ choroby jest rozpoznawana w póŸnym dzieciñstwie, a nawet u doros³ych.
Opisano przypadek CHI zdiagnozowany dopiero w 17 roku
¿ycia. Do tego czasu chory mia³ rozpoznanie idiopatycznej
padaczki. Hiperinsulinemiczna hipoglikemia mo¿e byæ przyczyn¹ drgawek u dzieci z prawid³owym zapisem EEG (11).
Wrodzony hiperinsulinizm jest jednostk¹ chorobow¹ niejednorodn¹, miêdzy innymi równie¿ pod wzglêdem histopatologicznym (10, 12). Znana jest postaæ ogniskowa i dyfuzyjna choroby, które ró¿ni¹ siê nie tylko powierzchni¹
zmian, ale równie¿ s¹ one odmienne morfologicznie. Pocz¹tkowo uto¿samiano postaæ dyfuzyjn¹ CHI z nesidioblastosis, to jest z rozsianym namna¿aniem komórek beta trzustki
z nab³onka przewodów trzustkowych, tak jak w okresie p³odowym (12, 13). Obecnie wiadomo, ¿e nesidioblastosis nie
ma powi¹zania z CHI (14, 15). U chorych z ogniskow¹ postaci¹ CHI, hiperplazja komórek beta wysp trzustki jest ograniczona do niewielkiej powierzchni (kilku mm do 1 cm) (1619). Zmiany ogniskowe w trzustce czêœciej lokalizuj¹ siê
w g³owie trzustki i trzonie, ale mog¹ byæ obecne równie¿
w cieœni i ogonie trzustki (20). Postaæ ogniskowa ma ³agodniejszy przebieg ni¿ postaæ dyfuzyjna, w której komórki beta
trzustki s¹ hipertroficzne, posiadaj¹ du¿e hiperchromatyczne j¹dra, du¿¹ powierzchniê cytoplazmy i wykazuj¹ du¿¹
aktywnoœæ metaboliczn¹ i sekrecyjn¹ (12, 21, 22). CHI zarówno w postaci ogniskowej, jak i dyfuzyjnej mo¿e wystêpowaæ sporadycznie lub rodzinnie (22).
Postaæ ogniskowa wystêpuje u 30-40% chorych z CHI
i jest konsekwencj¹ takich zdarzeñ jak:
- odziedziczenie od ojca zmutowanego genu SUR1 (ang.
sulphonylurea receptor 1) i/lub Kir6.2 (ang. inward – rectifying potassium channel) (6, 10, 23-27);
- brak ekspresji genów koduj¹cych supresory proliferacji
(H19, p57KIP2) pochodz¹cych od ojca, na skutek piêtnowania genomowego (genomic imprinting) (10, 23, 26). Gen H19
koduje nie ulegaj¹cy translacji mRNA, który hamuje ekspresjê IGF-II. p57KIP2 jest bia³kiem nale¿¹cym do rodziny inhibitorów Cdk (cyclin-dependent kinase). Hamuje on kilka kompleksów cyklina/Cdk fazy G1 (26). Niedobór lub brak p57KIP2
towarzyszy nowotworom. Komórki beta trzustki pochodz¹ce ze zmian ogniskowych od chorych z CHI proliferuj¹, poniewa¿ zaburzona jest w nich równowaga pomiêdzy stymulatorami proliferacji, np.: IGF-II, a inhibitorami proliferacji,
np.: H19 i p57KIP2, na korzyœæ stymulatorów (14);
- delecja w prekursorach komórek beta trzustki terminalnego regionu krótkiego ramienia matczynego chromosomu
11, regionu p15.1, w którym zmapowane s¹ geny SUR1,
Kir6.2, supresorów proliferacji (p57KIP2, H19), IGF-II i Pidd
(ang. p53-induced protein with death domain) w nastêpstwie
mutacji somatycznej w okresie p³odowym, podczas rozwoju trzustki (6, 10, 21, 23, 26). Pidd jest bia³kiem promuj¹cym
apoptozê, indukowanym supresorem nowotworów (p53)
(26). Nie wiadomo czy gen Pidd w komórkach beta trzustki
ulega ekspresji, czy jest piêtnowany.

Gen IGF-II jest piêtnowany w allelu pochodz¹cym od
matki, ekspresji ulega tylko ojcowski allel (26). Allele p57KIP2
i H19 pochodz¹ce od matki ulegaj¹ ekspresji, natomiast pochodz¹ce od ojca s¹ piêtnowane.
Wiêkszoœæ poznanych dot¹d mutacji powoduj¹cych CHI
ma bezpoœredni lub poœredni zwi¹zek z kana³ami potasowymi regulowanymi przez ATP (KATP) w komórkach beta
trzustki (16). Mutacje genów koduj¹cych podjednostki kana³ów KATP w komórkach beta trzustki mog¹ powodowaæ
brak, niedobór kana³ów KATP lub ich niesprawne funkcjonowanie, np. brak odpowiedzi na zwiêkszone stê¿enie ADP
w komórkach beta trzustki. Kana³y KATP s¹ wa¿nym elementem regulacji sekrecji insuliny (2).

Ogólna charakterystyka kana³ów KATP
w komórkach beta trzustki, ich regulacja
i rola w egzocytozie insuliny
W komórkach beta trzustki kana³y KATP s¹ heterooktamerami (Kir6.2+SUR1)4, zbudowanymi z 4 podjednostek Kir6.2
(inward – rectifying potassium channel) i 4 podjednostek SUR1
(ang. sulphonylurea receptor 1) (10, 23, 28, 29) (ryc. 1).
W regulacji aktywnoœci kana³u KATP uczestnicz¹ obie podRycina 1. Struktura kana³u KATP i jego podjednostek SUR1
i Kir6.2 w komórkach beta trzustki.
A)

SUR1

Kir. 6.2

B³ona komórkowa

Komórka beta trzustki

B)

A) – widok z boku, B) – widok z góry
Objaœnienie skrótów: N – koniec aminowy peptydu; C – koniec karboksylowy peptydu; TMD (0,1,2) – transmembranowe
domeny; TM – 17 transmembranowych sekwencji; NBD (1,2)
– domeny wewn¹trzkomórkowe wi¹¿¹ce nukleotydy, M1 i M2
– transmembranowe heliksy Kir6.2

jednostki (SUR1 i Kir6.2) (21, 29-34). ATP, pochodne sulfonylomocznika, niektóre leki przeciwmalaryczne (np. chinina), niektóre detergenty hamuj¹, to jest zamykaj¹, kana³y KATP
(30-32). ATP, niektóre leki przeciwmalaryczne i detergenty
dzia³aj¹ poprzez interakcje z Kir6.2, a pochodne sulfonylo-
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mocznika – poprzez interakcje z miejscem wysokiego powinowactwa w podjednostce SUR1 i z miejscem niskiego powinowactwa w podjednostce Kir6.2 (29). SUR1 modyfikuje
powinowactwo Kir6.2 do ATP (35).
Aktywnoœæ kana³ów KATP jest stymulowana przez ADP,
d³ugo³añcuchowe acylo-CoA i diazoksyd, które s¹ otwieraczami tych kana³ów (33, 34). Aktywacja kana³ów KATP przez
oleilo-CoA jest wynikiem jego interakcji z podjednostk¹
Kir6.2, w odró¿nieniu od stymuluj¹cego dzia³ania ADP i diazoksydu, które dzia³aj¹ za poœrednictwem SUR1. Oleilo-CoA
zmniejsza wra¿liwoœæ Kir6.2 na hamuj¹ce (zamykaj¹ce
kana³) dzia³anie ATP (34). Supresorem sekrecji insuliny aktywuj¹cym kana³y KATP za poœrednictwem swoistego receptora
jest leptyna (21). Deficyt leptyny lub brak receptora leptyny
u myszy db/db powoduje hiperinsulinemiê.
Fizjologicznymi ligandami bia³ek kana³u potasowego s¹
endosulfiny (21, 36). Wykazuj¹ one powinowactwo do SUR1,
wspó³zawodnicz¹c z pochodnymi sulfonylomocznika
o wi¹zanie z t¹ podjednostk¹. Endosulfiny hamuj¹ kana³y
KATP w komórkach beta trzustki, stymuluj¹c sekrecjê insuliny.
Rola endosulfin w regulacji sekrecji insuliny nie jest jeszcze
znana. Przypuszcza siê, ¿e endosulfiny s¹ endogennymi regulatorami kana³u KATP i uczestnicz¹ w kontroli uwalniania
insuliny (36).
B³ona komórkowa nie stymulowanych komórek beta
trzustki jest utrzymywana w stanie hiperpolaryzacji przez
ATP-azê Na+/K+ i otwarte kana³y KATP (10, 23, 28) (ryc. 2).
Rycina 2. Rola kana³ów KATP w regulacji sekrecji insuliny
i wp³yw stanu metabolicznego komórek beta trzustki na tê
regulacjê.

W odró¿nieniu od glukozy, GLP-1 (glucagon-like peptide-1)
indukuje mRNA Kir6.2.

Charakterystyka podjednostek kana³u KATP i ich genów
SUR1, cz³onek rodziny bia³ek ABC (ATP binding cassette), produkt genu ABCC8, jest receptorem miêdzy innymi
dla sulfonylomocznika i jego pochodnych, które s¹ stosowane w terapii chorych z cukrzyc¹ typu 2 (38). SUR1 u ludzi zawiera 1581 aminokwasów i posiada 17 transmembranowych sekwencji (TM), które tworz¹ 3 regiony (TMDs transmembrane domains): TMD0, TMD1 i TMD2 oraz 2 domeny
wewn¹trzkomórkowe wi¹¿¹ce nukleotydy (NBD1 i NBD2)
(ryc. 1) (28, 29, 39).
Miejsce wi¹¿¹ce pochodne sulfonylomocznika w SUR1
znajduje siê w obrêbie TM 14-16, czyli pomiêdzy 10351277 reszt¹ aminokwasow¹ w TMD2 (29). SUR1 posiada 2
miejsca wi¹zania diazoksydu: miêdzy 1059-1087 aminokwasem, to jest w obrêbie TM 13-14, i miêdzy 1218-1320
aminokwasem, to jest w obrêbie TM 16-17. TM12 uczestniczy w interakcji SUR1 z Kir6.2.
Gen ABCC8 zawiera 39 egzony i znajduje siê na krótkim
ramieniu 11 chromosomu w s¹siedztwie bezintronowego
genu KCNJ11, który koduje Kir6.2 (12, 29). Podjednostki
Kir6.2 s¹ zlokalizowane w centrum kana³u KATP, tworz¹c „tunele” w b³onie plazmatycznej (29) (ryc. 1). Kir6.2 zawiera
390 aminokwasów, które tworz¹ dwie alfa helikalne, transmembranowe domeny, po³¹czone fragmentem o du¿ej konserwatywnoœci sekwencji aminokwasów. Kir6.2 warunkuje
selektywnoœæ jonow¹ kana³u KATP.

K+

Mutacje genów podjednostek kana³u KATP
powoduj¹ce wrodzony hiperinsulinizm

3

W komórkach beta trzustki w stanie spoczynku, kana³y
wapniowe regulowane napiêciem s¹ zamkniête i wydzielanie insuliny jest zahamowane (6, 10, 19, 23, 29). Kana³y
KATP, a dok³adniej domeny SUR1 wi¹¿¹ce nukleotydy, s¹
wra¿liwe na stan metaboliczny komórki. W fizjologicznych
warunkach, zwiêkszony stosunek ATP/ADP w komórce beta
trzustki, np. spowodowany zwiêkszonym nap³ywem do niej
glukozy i katabolizmem tego cukru, powoduje nastêpuj¹c¹
sekwencjê zdarzeñ: zamkniêcie kana³ów KATP, depolaryzacjê b³ony komórkowej, otwarcie kana³ów wapniowych stymulowanych napiêciem, nap³yw wapnia do komórki i egzocytozê insuliny. Zwiêkszony stosunek stê¿enia ATP/ADP w
komórkach beta trzustki mo¿e byæ spowodowany równie¿
wzmo¿onym katabolizmem innych substratów ni¿ glukoza,
np. aminokwasów (ryc. 2).
Glukoza reguluje równie¿ ekspresjê genów SUR1 i Kir6.2
(37). Wysokie stê¿enie tego cukru zmniejsza transkrypcjê
genu Kir6.2 i powoduje regulacjê typu down SUR1 w izolowanych wyspach trzustki szczura i linii komórkowej INS-1
komórek beta. Jest to efekt odwracalny. Ekspozycja komórek
na ma³e stê¿enie glukozy zwiêksza stê¿enie mRNA Kir6.2.
Aktywnoœæ kana³u KATP w komórkach INS-1 hodowanych
w obecnoœci wysokiego stê¿enia glukozy jest zredukowana.
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Mutacje genów koduj¹cych SUR1 i Kir6.2 powoduj¹ce
brak, niedobór lub niesprawnoœæ funkcjonaln¹ kana³ów KATP
we wszystkich komórkach beta trzustki s¹ przyczyn¹ dyfuzyjnej postaci CHI (40). Mutacje genów podjednostek kana³ów KATP mog¹ zaburzaæ ich udzia³ w mechanizmie regulacji
sekrecji insuliny, powoduj¹c ci¹g³¹ depolaryzacjê b³ony komórkowej komórek beta i sta³¹ sekrecjê insuliny (12, 19).
Wiêkszoœæ chorych z mutacjami SUR1 lub Kir6.2 dziedziczy zmutowane allele od obojga rodziców (10). Poznano
dot¹d kilkadziesi¹t mutacji genu koduj¹cego SUR1 u chorych z CHI (10, 12, 23). S¹ one znacznie czêstsze (oko³o
95% mutacji kana³u KATP powoduj¹cych CHI) ni¿ mutacje
genu Kir6.2 (10). Mutacje punktowe genu koduj¹cego SUR1
powoduj¹ce substytucje aminokwasów s¹ przyczyn¹ ³agodniejszej odmiany CHI w porównaniu z mutacjami nonsensownymi (12).
Wiêkszoœæ mutacji genów podjednostek kana³ów KATP
w komórkach beta trzustki u chorych z wrodzonym hiperinsulinizmem dziedziczy siê autosomalnie recesywnie (8, 41,
42). Chorzy ci s¹ czêsto niewra¿liwi na terapiê farmakologiczn¹, w odró¿nieniu od mniej licznych przypadków dominuj¹cego dziedziczenia wrodzonego hiperinsulinizmu,
spowodowanego defektem kana³ów KATP w komórkach beta
trzustki.

Mutacje genu glukokinazy (GK)
powoduj¹ce wrodzony hiperinsulinizm
Glukokinaza (EC 2.7.2.1, heksokinaza IV) jest obecna
w komórkach beta trzustki (21). Poznane dot¹d mutacje genu
glukokinazy powoduj¹ce CHI, dziedzicz¹ siê dominuj¹co
i powoduj¹ ³agodn¹ odmianê tej choroby (12). Hipoglikemia
jest ³agodniejsza w tych defektach ni¿ w mutacjach SUR1
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i/lub Kir6.2 powoduj¹cych CHI i czêsto nie jest rozpoznawana bezpoœrednio po urodzeniu (25). Mutacje genu GK wystêpuj¹ sporadycznie lub mog¹ byæ mutacjami rodzinnymi
(10, 23). Chorzy z defektem GK powoduj¹cym CHI s¹ podatni na leczenie diazoksydem.
Glukokinaza nazywana jest czujnikiem stê¿enia glukozy
w komórkach beta trzustki, wa¿nym w regulacji sekrecji insuliny (10, 23, 25). Glukoza dostaje siê do tych komórek
z udzia³em transportera GLUT 2 (ryc. 2). W komórkach beta
trzustki glukoza jest fosforylowana przez glukokinazê do glukozo-6-fosforanu, którego metabolizm zwiêksza stosunek
stê¿enia ATP/ADP, w wyniku czego zamkniête zostaj¹ kana³y KATP (29). Wi¹¿e siê to z sekrecj¹ insuliny zgodnie z wczeœniej przedstawionym mechanizmem. Zmniejszone stê¿enie
glukozy w komórkach beta trzustki hamuje wydzielanie insuliny w warunkach fizjologicznych, ale nie u chorych
z mutacjami genu GK powoduj¹cymi CHI. Mutacje genu glukokinazy powoduj¹ce CHI przyczyniaj¹ siê do zwiêkszonego wytwarzania ATP w komórkach beta (mutacje „gain of
function”), a tym samym do zamkniêcia kana³ów KATP (12,
29). Przyk³adem jest mutacja punktowa (V455M), która powoduje, ¿e zwiêksza siê powinowactwo glukokinazy do
glukozy (KM = 2,9 mM) w porównaniu z enzymem prawid³owym (KM = 8,4 mM) (12). Oznacza to, ¿e insulina jest uwalniana ju¿ pod wp³ywem ni¿szych stê¿eñ glukozy ni¿ w warunkach fizjologicznych. W odró¿nieniu od mutacji genu
GK powoduj¹cych CHI, mutacje które zmniejszaj¹ aktywnoœæ glukokinazy lub zmniejszaj¹ jej powinowactwo do glukozy powoduj¹ cukrzycê typu 2 dziedziczon¹ autosomalnie
dominuj¹co, to jest cukrzycê MODY2 (maturity – onset diabetes of the young).

Mutacje GLUD-1, czyli genu dehydrogenazy
glutaminianowej (GDH), powoduj¹ce zespó³
hiperinsulinizmu i hiperamonemii (HI/HA)
U ludzi istnieje postaæ termostabilna dehydrogenazy glutaminianowej (EC 1.4.1.3), kodowana przez gen GLUD1,
obecna w ró¿nych komórkach, miêdzy innymi w komórkach beta trzustki, i termolabilna, kodowana przez gen
GLUD2, specyficzna dla astrocytów (43). Termostabilna
GDH jest hamowana przez GTP, natomiast ADP i leucyna
s¹ allosterycznymi aktywatorami tego enzymu. Jest to enzym mitochondrialny, katalizuj¹cy nastêpuj¹c¹ reakcjê:
NH4+ + α ketoglutaran + NADH (NADPH) + H+
L-glutaminian + NAD+ (NADP+) + H2O
Dehydrogenaza glutaminianowa jest wa¿na w homeostazie glukozy (40). Ten enzym wi¹¿e metabolizm glutaminianu z cyklem Krebsa (ryc. 2) (29). Brak hamowania zmutowanego enzymu i/lub nadmierna stymulacja przez jego aktywatory, zwiêkszaj¹c dezaminacjê oksydacyjn¹ glutaminianu, nasila syntezê alfa-ketoglutaranu, a wiêc poœrednio syntezê ATP, który, poprzez mechanizm zwi¹zany z kana³ami
KATP, stymuluje sekrecjê insuliny (44).
GLUD1 posiada 13 egzonów i znajduje siê w 10 chromosomie (45). Najczêstsze mutacje tego genu powoduj¹ce zespó³ HI/HA (ang. hyperinsulinism/ hyperammonemia), czyli HHS (ang. hyperinsulinism and hyperammonemic syndrome) s¹ w egzonach 6, 7, 11, 12 i w regionie
antenowym (44).
Zespó³ HI/HA, jest najczêœciej ³agodn¹ odmian¹ CHI,
dziedziczon¹ dominuj¹co (9). Znana jest zarówno jego
postaæ sporadyczna, jak i rodzinna. Charakterystyczn¹
cech¹ zespo³u HI/HA jest bezobjawowa, stale utrzymuj¹ca siê hiperamonemia. (46). Pacjenci z tym zespo³em
s¹ bardzo czêsto podatni na leczenie dietetyczne i farmakologiczne (9).
W zespole HI/HA nawracaj¹ce drgawki hipoglikemiczne
najczêœciej pojawiaj¹ siê miêdzy 2 a 7 miesi¹cem ¿ycia, cza-

sem wczeœniej (44, 47). Opisano przypadek zespo³u HI/HA
spowodowanego sporadyczn¹ mutacj¹ GDH (Gly446Asp)
u ch³opca, u którego œpi¹czka hipoglikemiczna i hiperinsulinemia pojawi³y siê w pierwszej dobie ¿ycia (48). Rozwój
umys³owy tego dziecka w 15 roku ¿ycia by³ opóŸniony. Nie
jest to typowe dla chorych z zespo³em HI/HA, poniewa¿
opóŸnienie rozwoju umys³owego u nich nie wystêpuje albo
jest nieznaczne.
Mutacje w GLUD1, powoduj¹ce zespó³ HI/HA, dotycz¹
nie tylko regionów koduj¹cych domenê katalityczn¹ GDH,
ale równie¿ mog¹ byæ w regionach, które koduj¹ miejsca
wi¹zania regulatorów allosterycznych tego enzymu (49).
Mutacje GLUD1, powoduj¹ce zespó³ HI/HA, mog¹ zwiêkszaæ aktywnoœæ GDH, ale czêsto zmutowany enzym ma
zmienione w³aœciwoœci (mutacje „gain of function”) (44, 50,
51). Czêsto mutacje te dotycz¹ miejsca wi¹zania GTP (domena 6 i 7) i zmutowany enzym mo¿e byæ niewra¿liwy lub
mniej wrazliwy na hamuj¹ce dzia³anie tego nukleotydu. Znane s¹ tak¿e mutacje tzw. regionu antenowego GDH, bezpoœrednio nie uczestnicz¹cego w wi¹zaniu GTP, które równie¿
zmniejszaj¹ wra¿liwoœæ dehydrogenazy glutaminianowej na
hamowanie przez GTP (52).
Niektóre mutacje GLUD1 u chorych z zespo³em HI/HA
powoduj¹ nadmiern¹ stymulacjê GDH przez jej aktywatory, np. przez leucynê (44, 47). T³umaczy to wystêpowanie
drgawek hipoglikemicznych czêsto po posi³ku bogatobia³kowym u chorych z zespo³em HI/HA. Pobudzona aktywnoœæ GDH zwiêksza przep³yw aminokwasowych substratów z udzia³em alfa-ketoglutaranu do cyklu Krebsa, co
zwiêksza fosforylacjê ADP do ATP (ryc. 2). Wzrost stê¿enia tego nukleotydu w komórkach beta trzustki zamyka
kana³y KATP, powoduj¹c sekrecjê insuliny (10, 23). Mutacje GLUD1 w zespole HI/HA dotycz¹ nie tylko trzustki
(29). Mo¿na je wykazaæ np. w limfoblastach, co jest pomocne w diagnostyce zespo³u HI/HA. Mutacje tego enzymu w w¹trobie s¹ odpowiedzialne za rozwój hiperamonemii. Przemiana glutaminianu do alfa-ketoglutaranu
zwiêksza stê¿enie amoniaku i zmniejsza stê¿enie glutaminianu, a tym samym stê¿enie N-acetyloglutaminianu, aktywatora CPS1 (syntetazy karbamoilofosforanowej, enzymu regulatorowego ureogenezy), co hamuje syntezê
mocznika, zaburzaj¹c detoksykacjê amoniaku w w¹trobie
(9, 47) (ryc. 3).
Rycina 3. Mechanizm hiperamonemii u chorych z zespo³em
HI/HA.

Objaœnienie skrótów: CPS1 – syntetaza karbamoilofosforanowa
1, GDH – dehydrogenaza glutaminianowa, + oznacza aktywacjê enzymu

Niedawno zasugerowano, ¿e glutaminian pochodz¹cy
z mitochondriów zwiêksza bezpoœrednio sekrecjê insuliny, ale
istnienie tego mechanizmu jest kontrowersyjne (53-55).
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Mutacja dehydrogenazy krótko³añcuchowych
L-3-hydroksyacyloCoA (SCHAD – ang. short chain
L-3- hydroxyacyl-CoA dehydrogenase) przyczyn¹
wrodzonego hiperinsulinizmu
SCHAD (EC 1.1.1.35) jest enzymem mitochondrialnym,
wspó³dzia³aj¹cym z NAD, katalizuj¹cym przemianê L-3hydroksyacyloCoA do 3-ketoacyloCoA w procesie beta oksydacji kwasów t³uszczowych (56). Du¿a ekspresja tego enzymu wystêpuje w miêœniach szkieletowych, kardiomiocytach,
w¹trobie, nerce i w wyspach Langerhansa trzustki. Mutacja
genu tego enzymu (C773T), powoduj¹ca zmianê proliny w
pozycji 258 na leucynê, jest pierwszym poznanym dot¹d
defektem beta oksydacji kwasów t³uszczowych, zwi¹zanym
z hiperinsulinizmem. U dziewczynki homozygotycznej z t¹
mutacj¹ pojawi³y siê drgawki w 4 miesi¹cu ¿ycia. U tego
dziecka wykazano hipoketotyczn¹ hipoglikemiê, hiperinsulinemiê, zwiêkszone stê¿enie we krwi hydroksybutyrylokarnityny. Aktywnoœæ SCHAD w mitochondriach fibroblastów
wynosi³a 5% aktywnoœci kontrolnej. Ta postaæ hiperinsulinizmu jest podatna na leczenie diazoksydem. Mutacja SCHAD
po³¹czona z hiperinsulinizmem wskazuje, ¿e w regulacji sekrecji insuliny uczestniczy równie¿ lipidowy szlak sygnalizacyjny, ale mechanizm tej regulacji nie jest jeszcze znany.

Hiperinsulinizm indukowany wysi³kiem fizycznym
(EIHI – ang. exercise induced hyperinsulinism)
Hiperinsulinizm mo¿e byæ spowodowany wysi³kiem fizycznym. Dotychczas opisano EIHI u 12 osób - 8 kobiet
i 4 mê¿czyzn, pochodz¹cych z 2 rodzin (57). U tych chorych wykazano dziedziczenie autosomalne, dominuj¹ce
choroby. Hipoglikemiê i hiperinsulinemiê mo¿na wykazaæ
u tych chorych po 10-minutowym rowerowym teœcie wysi³kowym. W diagnostyce pomocny jest test z do¿ylnym obci¹¿eniem pirogronianem (13,9 mmol/1,73 m2 ). U wszystkich
chorych z EIHI po 3 minutach od podania pirogronianu nast¹pi³ wzrost stê¿enia insuliny w osoczu.

Hiperinsulinizm zwi¹zany z kwasic¹ mleczanow¹
i hiperalaninemi¹
Zwiêkszone stê¿enie w osoczu pirogronianu wykazano
równie¿ u dziecka urodzonego w 36 tygodniu ci¹¿y, u którego po urodzeniu stwierdzono hiperinsulinemiê i hipoglikemiê, podatne na leczenie diazoksydem i infuzjami glukozy (58). U tego dziecka zwiêkszone by³o tak¿e stê¿enie
w osoczu mleczanu i alaniny. Za pomoc¹ dichlorooctanu
(DCA) uzyskano normalizacjê profilu metabolicznego, bez
nawrotu zmian stê¿enia mleczanu, alaniny i pirogronianu
po odstawieniu DCA. W 18 miesi¹cu ¿ycia rozwój dziecka
by³ opóŸniony, ale stê¿enie glukozy, insuliny i kwasu mlekowego by³o prawid³owe.

Zespo³y chorobowe, którym towarzyszy hiperinsulinizm
Hyperinsulinizm mo¿e wspó³istnieæ z innymi zaburzeniami, w ró¿nych zespo³ach chorobowych, np. w zespole
Beckwith-Wiedemann (59). Jest to genetycznie i klinicznie
heterogenna choroba, w której hipoglikemia spowodowana
hiperinsulinemi¹ wystêpuje jedynie u oko³o 50% chorych
(60). Czêste s¹ w tym zespole zmiany somatyczne, zniekszta³cenia, zwiêkszenie masy cia³a i/lub narz¹dów, dysfunkcja uk³adu dokrewnego (4, 61). Bardzo czêsto jest powiêkszony jêzyk (u 93% chorych) (60). Przebieg i leczenie zespo³u B-W s¹ podobne jak u chorych z CHI. Zidentyfikowane dot¹d przyczyny tego zespo³u to mutacje genów hamuj¹cych wzrost i proliferacjê (p57KIP2, H19), utrata tych genów
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pochodz¹cych od matki, jednorodzicielska disomia genów
ojca promuj¹cych proliferacjê, np. IGF-II, duplikacje i translokacje fragmentu chromosomu 11p15. Defekt genetyczny
u 70% chorych z zespo³em B-W nie jest znany. W obrazie
histologicznym trzustki stwierdzana jest rozsiana hiperplazja i hipertrofia komórek beta i zmniejszenie liczby komórek wytwarzaj¹cych somatostatynê.
Hiperinsulinizm towarzyszy tak¿e zespo³owi Usher 1C
(62, 63). U chorych z tym zespo³em wystêpuje ró¿ny stopieñ
utraty s³uchu, barwnikowe zapalenie siatkówki, enteropatia i
dysfunkcja kanalików nerkowych, za które odpowiedzialna
jest 122-kb delecja chromosomu 11p14-15, zawieraj¹ca
czêœæ ABCC8, genu koduj¹cego SUR1.
Hipoglikemia i hiperinsulinemia s¹ stwierdzane tak¿e
u dzieci z zespo³em Rubinstein-Taybi, zw³aszcza u noworodków, których rozwój wewn¹trzmaciczny by³ opóŸniony
(64). Hiperinsulinizm opisano te¿ w trisomii 13 (65).
U niektórych dzieci hiperinsulinizmowi towarzyszy
opóŸnienie rozwoju psychomotorycznego, niedoczynnoœæ
tarczycy, wrodzone wady serca, chroniczne choroby p³uc,
wrodzony zespó³ centralnej hipowentylacji (59).

Ró¿nicowanie CHI z innymi chorobami,
którym towarzyszy hiperinsulinizm
CHI, zw³aszcza u starszych dzieci, wymaga ró¿nicowania z insulinoma (6). Gruczolak z komórek beta trzustki rzadko wystêpuje u dzieci i zazwyczaj jest u nich ³agodnym nowotworem. Niedawno opisano u dziecka gruczolak z komórek beta trzustki, które zawiera³y aktywne kana³y KATP,
a mimo to nieskuteczne by³o leczenie diazoksydem.
Hiperinsulinizm mo¿e pojawiæ siê u noworodków i niemowl¹t, które nara¿one by³y na stres oko³oporodowy, spowodowany np. zatruciem ci¹¿owym, niedotlenieniem podczas porodu oraz u noworodków dystroficznych, u noworodków, których matki choruj¹ na cukrzycê lub noworodków z konfliktu serologicznego (4, 14). Mechanizmy hiperinsulinizmu u tych dzieci nie s¹ znane, a hipoglikemia utrzymuje siê przez kilka tygodni po urodzeniu (14). Dzieci te
najczêœciej maj¹ ³agodn¹ formê hiperinsulinizmu i s¹ podatne na leczenie farmakologiczne i dietetyczne, nie wymagaj¹c leczenia chirurgicznego.

Czêstoœæ wrodzonego hiperinsulinizmu
W Europie czêstoœæ hiperinsulinizmu uwarunkowanego
genetycznie waha siê od 1/27 000 (w Irlandii) do 1/40 000
(Finlandia), a nawet 1/50 000 (Holandia, Norwegia) (17, 23).
Znacznie czêœciej choroba ta pojawia siê w populacjach
z du¿¹ czêstoœci¹ ma³¿eñstw w obrêbie tej samej rodziny
(12, 25). Czêstoœæ CHI wynosi wówczas 1 przypadek na
2500 ¿ywych urodzeñ (29). Czêstoœæ zespo³u Beckwith-Wiedemann wynosi 1: 13 700 urodzeñ (60).

Diagnostyka wrodzonego hiperinsulinizmu
W rozpoznaniu CHI s¹ pomocne:
- objawowa hipoglikemia na czczo bezpoœrednio po urodzeniu lub póŸniej, w kilka tygodni lub miesiêcy po urodzeniu
(10, 12). Objawowa hipoglikemia u chorych z zespo³em
HI/HA pojawia siê po obci¹¿eniu bia³kiem lub leucyn¹ (10, 23),
- hiperinsulinemia: stê¿enie insuliny w osoczu powy¿ej
60 pmol/l, czyli powy¿ej 10 µU/ml (21), z czego wynika, ¿e
jedna mikrojednostka insuliny odpowiada 34,84 pikomolom tego hormonu. Wed³ug innych autorów u chorych
z CHI w 1 ml osocza znajduje siê ponad 30 µU insuliny i jest
zwiêkszone stê¿enie peptydu C (4, 12). Stê¿enie insuliny
w osoczu mo¿e nie byæ znacznie podwy¿szone (14). Nale¿y
jednak pamiêtaæ, ¿e stê¿enie insuliny uznawane za prawi-

Heterogennoœæ...
d³owe w normoglikemii nie jest prawid³owe u chorych z hipoglikemi¹, u których wystêpuje nieadekwatna supresja wydzielania insuliny w obecnoœci hipoglikemi (66),
- du¿e zapotrzebowanie na glukozê (powy¿ej 12 mg/kg
masy cia³a/min., czêsto powy¿ej 15 mg/kg masy cia³a/min.),
w celu utrzymania stê¿enia glukozy we krwi powy¿ej 2,6-3
mM (4, 12, 21),
- niskie stê¿enie cia³ ketonowych i wolnych kwasów t³uszczowych we krwi, brak ketonurii podczas hipoglikemii na
skutek supresji ketogenezy i lipolizy przez zwiêkszone stê¿enie insuliny (12, 14),
- powiêkszenie w¹troby na skutek nagromadzenia w niej
glikogenu i/lub na skutek infuzji du¿ych iloœci glukozy i retencji p³ynów, w nastêpstwie podawania du¿ych iloœci kroplówek oraz leczenia diazoksydem (4),
- nadmierny przyrost stê¿enia glukozy we krwi indukowany glukagonem lub somatostatyn¹, podawanymi w iniekcjach,
w celu diagnostycznym lub terapeutycznym (4, 12, 22),
- zwiêkszona aktywnoœæ GDH lub zmienione w³aœciwoœci kinetyczne tego enzymu w limfoblastach, hepatocytach,
komórkach beta wysp trzustki u chorych z HI/HA (10, 47),
- bezobjawowa hiperamonemia w zespole HI/HA (10).
Stê¿enie amoniaku w osoczu chorych z zespo³em HI/HA jest
najczêœciej 3-5 razy wiêksze od stê¿enia referencyjnego (14),
- zmniejszone stê¿enie aminokwasów z rozga³êzionym
³añcuchem wêglowym podczas hipoglikemii lub prawid³owy profil aminokwasów w osoczu chorych z HI/HA, w odró¿nieniu od innych hiperamonemii (4, 47). Opisano te¿
wzrost stê¿enia glutaminianu w osoczu. W pojedynczych
przypadkach CHI wykazano zwiêkszone wydalanie kwasu
alfa ketoglutarowego z moczem (67),
- zmniejszone stê¿enie wolnej i ca³kowitej karnityny, które wykazano w osoczu dziewczynki z HI/HA (47),
- wzrost stê¿enia wapnia w cytozolu komórek beta
trzustki (12),
- zmiany w badaniu mikroskopowym i histomorfometrycznym trzustki, które zosta³y przedstawione wy¿ej (10, 22),
- wykrycie mutacji odpowiedzialnej za rozwój choroby
(22, 23).

Ró¿nicowanie pomiêdzy ogniskow¹
i dyfuzyjn¹ postaci¹ wrodzonego hiperinsulinizmu
W ró¿nicowaniu postaci ogniskowej i dyfuzyjnej CHI nie
s¹ przydatne wizualne metody diagnostyczne, takie jak: ultrasonografia, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, angiografia trzewna (4). Badania te mog¹ byæ jednak
pomocne, zw³aszcza u starszych dzieci, do ró¿nicowania
CHI z insulinoma. Zmiany ogniskowe w odró¿nieniu od gruczolaka z komórek beta nie zaburzaj¹ architektury trzustki
i nie mo¿na ich wykazaæ badaniem palpacyjnym, ani zobaczyæ makroskopowo (22). Do ró¿nicowania postaci ogniskowej i rozsianej s¹ stosowane:
- próba z do¿ylnie podanym tolbutamidem (25 mg/kg masy
cia³a, do maksymalnej dawki 1000 mg) w ci¹gu 1 minuty (19).
Krew ¿ylna do oznaczeñ stê¿enia glukozy, insuliny, peptydu
C jest pobierana 5 minut przed podaniem preparatu oraz
w czasie 0, po 1, 3 i 5 minutach od podania tolbutamidu. Po
tym czasie podawana jest glukoza, ¿eby nie dopuœciæ do
znacznej hipoglikemii. W postaci dyfuzyjnej, spowodowanej
mutacjami kana³u KATP wykazano brak wp³ywu tego preparatu
na stê¿enie insuliny i glikemiê (24). W postaci ogniskowej,
komórki poza zmianami ogniskowymi w trzustce maj¹ prawid³owe kana³y potasowe (KATP) i dlatego odpowiedŸ na tolbutamid jest zachowana. Interpretacja wyników tego testu mo¿e
byæ jednak trudniejsza ni¿ wczeœniej zak³adano, poniewa¿
odpowiedŸ na tolbutamid chorych z CHI spowodowanym
mutacjami SUR1 jest ró¿na i zale¿na od genotypu (19);
- do¿ylna infuzja Ca2+ (2 mg/kg masy cia³a w ci¹gu 60

sekund) (19). Komórki beta wysp trzustki z defektem kana³ów KATP s¹ bardzo wra¿liwe na wapñ. We krwi ¿ylnej pobranej 5 minut przed obci¹¿eniem wapniem, bezpoœrednio
przez podaniem wapnia oraz po 1, 3 i 5 minutach od podania preparatu wapnia, oznacza siê stê¿enie glukozy, insuliny
i peptydu C. Stê¿enie glukozy dodatkowo oznaczane jest
tak¿e we krwi pobranej 15 i 30 minut po podaniu wapnia.
Pozytywny wynik tego testu (wzrost stê¿enia insuliny, zmniejszenie stê¿enia glukozy) u chorych z CHI sugeruje, ¿e mutacja dotyczy genu SUR1 lub Kir6.2, ale wynik negatywny nie
wyklucza takiej mutacji;
- test dotêtniczej iniekcji Ca2+ (4, 14). Zasada tego testu jest
podobna jak testu wapniowego do¿ylnego. W teœcie dotêtniczym wapñ jest podawany w iniekcji do pnia trzewnego. We
krwi ¿ylnej odprowadzaj¹cej krew z poszczególnych regionów
trzustki oznacza siê stê¿enie insuliny, peptydu C i glukozy. Badanie to stwarza niebezpieczeñstwo zawa³u pnia trzewnego;
- przedoperacyjna, selektywna kateteryzacja ¿y³y trzustkowej w znieczuleniu ogólnym w celu lokalizacji miejsc hipersekrecji insuliny (22). Piêæ dni przed badaniem zostaje
przerwane stosowanie leków, natomiast podawana jest we
wlewach ci¹g³ych do¿ylnie glukoza w celu utrzymania stê¿enia glukozy w osoczu pomiêdzy 36-54 mg/dl, to jest 2-3
mM. W tym badaniu pobierana jest krew ¿ylna z poszczególnych regionów trzustki (g³owy, cieœni, trzonu, ogona)
w celu oznaczenia stê¿enia w osoczu glukozy, insuliny, peptydu C. W postaci ogniskowej CHI obserwuje siê zwiêkszone stê¿enie insuliny i peptydu C w jednej lub kilku próbkach,
ale nie we wszystkich, tak jak w postaci dyfuzyjnej;
- œródoperacyjne badania histopatologiczne skrawków
trzustki z ró¿nych jej regionów pobranych podczas pankreatektomii (22). Porównanie zmian histopatologicznych
w postaci ogniskowej i dyfuzyjnej przedstawiono wy¿ej;
- badania immunohistochemiczne pozwalaj¹ce na wykrycie braku zawartoœci p57KIP2 (inhibitora cdk, czyli kinazy zale¿nej od cyklin) w j¹drach komórek beta pochodz¹cych ze zmian
ogniskowych (6, 26). p57KIP2 wi¹¿e siê z kompleksami cyklina/
cdk, hamuj¹c ich aktywnoœæ i zatrzymuj¹c cykl komórkowy
w fazie G1. Bia³ko to jest obecne w prawid³owej trzustce, insulinoma i w trzustce chorych z dyfuzyjn¹ odmian¹ CHI;
- badania zawartoœci IGF-II (26). W komórkach pochodz¹cych ze zmian ogniskowych jest ona zwiêkszona w porównaniu z prawid³owymi komórkami otaczaj¹cymi te zmiany;
- badania genetyczne, umo¿liwiaj¹ce wykrycie delecji
matczynego fragmentu chromosomu 11p15 w postaci ogniskowej CHI oraz zwi¹zanej z ni¹ utraty heterozygotycznoœci i redukcji homozygotycznoœci zmutowanego genu SUR1
lub Kir6.2 pochodz¹cego od ojca (6, 12, 14, 24, 26).
Ró¿nicowanie postaci ogniskowej i dyfuzyjnej CHI umo¿liwia okreœlenie rozleg³oœci pankreatektomii, wykonywanej
u chorych z ciê¿kim przebiegiem choroby, u których leczenie zachowawcze nie jest skuteczne (68).

Leczenie wrodzonego hiperinsulinizmu
Jednym z przejawów heterogennoœci wrodzonego hiperinsulinizmu jest ró¿na odpowiedŸ chorych z CHI na leczenie dietetyczne, farmakologiczne i chirurgiczne (4, 7, 10,
20). W leczeniu zachowawczym CHI s¹ stosowane:
- Wlewy do¿ylne zawieraj¹ce powy¿ej 10 mg glukozy/kg
masy cia³a/min., czasem 15-20 mg/kg masy cia³a/min. w celu
zapobie¿enia uszkodzeniu mózgu (9, 11, 22). Zalecane jest utrzymanie stê¿enia glukozy powy¿ej 3,3 mM, czyli 59 mg/dl (10);
- Diazoksyd w iloœci 5-20 mg/kg masy cia³a/dobê doustnie
w 2-3 podzielonych dawkach (4, 22). Inni autorzy stosowali
Diazoksyd w iloœci 2x8 mg/dzieñ w pierwszych tygodniach
¿ycia (47). Dawkê leku stopniowo zwiêkszano i w 6 roku ¿ycia podawano go 4x50 mg na dobê.
Diazoksyd jest standardowym preparatem stosowanym
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w leczeniu hipoglikemii, hamuj¹cym sekrecjê insuliny poprzez otwieranie kana³ów KATP w komórkach beta trzustki
i dlatego jest on czêsto nieskuteczny u chorych z CHI z mutacjami powoduj¹cymi niesprawnoœæ tych kana³ów (22). Wed³ug Aynsley-Green, Diazoksyd dzia³a równie¿ hiperglikemizuj¹co poprzez zwiêkszenie sekrecji adrenaliny oraz
zwiêksza glukoneogenezê (4). Jednym z objawów ubocznych podczas leczenia hipoglikemii Diazoksydem jest obni¿enie ciœnienia têtniczego. Preparat ten otwiera bowiem równie¿ kana³y KATP (Kir6.2/SUR2B) w naczyniowych miocytach
i jest stosowany jako lek hipotensyjny. Inne efekty uboczne
obserwowane u chorych leczonych Diazoksydem to: ³amliwoœæ w³osów, hiperurykemia, rzadko leuko- i trombocytopenia (4, 14). Ze wzglêdu na retencjê p³ynów w wyniku terapii Diazoksydem, zalecane jest jego stosowanie z Chlorotiazydem w iloœci 7-10 mg/kg masy cia³a/dobê w dwóch podzielonych dawkach (4).
- Diazoksyd razem z innymi lekami hiperglikemizuj¹cymi, takimi jak: analogi somatostatyny (np.: Oktreotyd), antagoniœci kana³u wapniowego (np.: Nifedypina), glukagon, glikokortykosteroidy (10).
Somatostatyna i jej analogi, dzia³aj¹c aktywuj¹co na kana³y KATP w komórkach beta trzustki, hamuj¹ uwalnianie insuliny (29). Oktreotyd to d³ugo dzia³aj¹cy analog somatostatyny
(14). Kuracja dziecka z CHI Oktreotydem podawanym podskórnie w dawce 3-3,5 mikrogramów/kg masy cia³a/dobê od
20 dnia ¿ycia powodowa³a redukcjê stê¿enia insuliny, proinsuliny, peptydu C w osoczu i normalizacjê glikemii (66). Oktreotyd jest najczêœciej stosowany do¿ylnie lub podskórnie
w dawkach 5–20 mikrogramów/kg/dobê (4). Oktreotyd podawany razem z glukagonem (1 mikrogram/kg masy cia³a/godzinê) jest stosowany w dawce 10 mikrogramów/kg masy ciala/
dobê. U dziecka z CHI leczonego Oktreotydem opisano rozwój ¿ó³taczki mechanicznej spowodowanej kamic¹ dróg ¿ó³ciowych (69). D³ugoterminowe, intensywne leczenie chorych
z CHI somatostatyn¹, która jest znanym czynnikiem apoptogennym, mo¿e powodowaæ remisjê objawów, co mo¿e byæ
wynikiem destrukcji komórek beta (70). Wed³ug niektórych
autorów somatostatyna i jej analogi nadaj¹ siê jedynie do krótkoterminowej regulacji glikemii w leczeniu CHI, poniewa¿
przy d³ugotrwa³ej terapii tymi preparatami nastêpuje regulacja
typu down receptora somatostatyny (14).
Spoœród antagonistów kana³u wapniowego, najczêœciej
w leczeniu CHI s¹ stosowane d³ugo uwalniane preparaty
Nifedypiny (4). Zalecane jest jej stosowanie w iloœci 0,252,5 mg/kg masy cia³a/dobê w trzech dawkach.
Glukagon jest stosowany w iloœci 1-10 mikrogramów/kg/
godzinê we wlewie do¿ylnym (maksymalnie do 1 mg) lub
1 mg domiêœniowo albo do¿ylnie (4). Glukagon musi byæ
stosowany ostro¿nie u chorych z CHI, poniewa¿, po przejœciowym zwiêkszeniu stê¿enia glukozy we krwi, mo¿e nasiliæ hipoglikemiê na skutek stymulacji sekrecji insuliny. Do
redukcji hiperinsulinizmu mog¹ byæ stosowane tak¿e antagoniœci GLP-1 (ang. glucagon-like protein) (14).
Stosowanie glikokortykosteroidów u dzieci z CHI jest kontrowersyjne (4). Wykazano bowiem brak hiperglikemizuj¹cego dzia³ania kortyzolu u chorych z hiperinsulinemiczn¹
hipoglikemi¹. Czasem u dzieci z CHI jest stosowany hydrokortyzon, zw³aszcza w czasie leczenia chirurgicznego lub
u pacjentów leczonych somatostatyn¹, która mo¿e zmniejszaæ stê¿enie hormonów, miêdzy innymi kortyzolu.
CHI jest czêsto oporny na leczenie zachowawcze i w postaciach o ostrym przebiegu jest czêsto konieczna interwencja chirurgiczna (12, 22, 24). Wykonywana jest czêœciowa
pankreatektomia, gdy s¹ zmiany ogniskowe, lub znaczna pankreatektomia, dotycz¹ca 95%, a nawet wiêkszej iloœci trzustki, w zmianach dyfuzyjnych (7, 22, 29). Skutecznoœæ zabiegu
ocenia siê poprzez oznaczanie stê¿enia glukozy w osoczu,
hemoglobiny glikowanej we krwi i doustny test obci¹¿enia
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glukoz¹. U niektórych chorych pomimo subtotalnej pankreatektomii utrzymuje siê hipoglikemia, która mo¿e byæ przyczyn¹ podjêcia decyzji o przeprowadzeniu ca³kowitej resekcji trzustki (4). Hipoglikemia mo¿e siê pojawiæ dopiero po
kilku tygodniach lub miesi¹cach po subtotalnej pankreatektomii, na skutek regeneracji pozostawionej resztki narz¹du.
Nie wymaga korekcji stê¿enie amoniaku we krwi u chorych z zespo³em HI/HA (47). Preparaty obni¿aj¹ce stê¿enie
amoniaku we krwi, stosowane w ró¿nych hiperamonemiach,
takie jak: benzoesan sodu, arginina, cytrulina, neomycyna
s¹ nieskuteczne u chorych z CHI, podobnie jak ograniczenie poda¿y bia³ka w diecie. Zastosowanie karbamoiloglutaminianu (w dawce 4x500 mg/dzieñ) powodowa³o niewielkie obni¿enie stê¿enia amoniaku we krwi, co nie mia³o wp³ywu na przebieg choroby.
W przysz³oœci w leczeniu CHI bêdzie prawdopodobnie
stosowana terapia genowa (29). Uzyskano liniê komórkow¹
NES2Y, pochodz¹c¹ z komórek beta trzustki od chorego
z CHI (71). Komórki te proliferuj¹, wydzielaj¹ konstytutywnie
du¿o insuliny, maj¹ nieczynne kana³y KATP oraz nie posiadaj¹ czynnika transkrypcyjnego PDX1, który reguluje ekspresjê, miêdzy innymi, genu insuliny. Po dokonaniu potrójnej transfekcji, to jest wprowadzeniu cDNA, koduj¹cego
SUR1, Kir6.2 i PDX1, uzyskano komórki zawieraj¹ce prawid³owe kana³y KATP i prawid³owo wydzielaj¹ce insulinê (linia
komórkowa NISK9). Byæ mo¿e tak zmodyfikowane na drodze in¿ynierii genetycznej komórki chorych z wrodzonym
hiperinsulinizmem bêd¹ w przysz³oœci stosowane do autotransplantacji u chorych z ciê¿kimi postaciami CHI.
Obiecuj¹ce na przysz³oœæ s¹ wyniki próbnego zastosowania rekombinowanego, ludzkiego insulinopodobnego czynnika wzrostu (rhIGF-1) w dawce 40 mikrogramów/kg masy
cia³a co 12 godzin (72). Insulinopodobny czynnik wzrostu
(IGF-I) zmniejsza sekrecjê insuliny in vitro oraz u zdrowych
ludzi doros³ych in vivo. Wykazano, ¿e rhIGF-1 hamuje równie¿ zwiêkszon¹ sekrecjê insuliny u chorych z wrodzonym
hiperinsulinizmem spowodowanym defektem SUR-1. Byæ
mo¿e rhIGF-1 bêdzie w przysz³oœci szans¹ dla tych chorych
i uchroni ich przed leczeniem chirurgicznym.

Rokowanie u chorych
z wrodzonym hiperinsulinizmem
Przebieg CHI jest ³agodniejszy u niemowl¹t ni¿ u noworodków, które gorzej toleruj¹ hipoglikemiê (20). CHI predysponuje do nietolerancji glukozy i cukrzycy z niedoboru insuliny, która mo¿e byæ nastêpstwem apoptozy komórek beta
trzustki, na skutek sta³ego wzrostu stê¿enia w nich wapnia
(19). Terapia Diazoksydem opóŸnia apoptozê i progresjê
cukrzycy u chorych z CHI, poprzez hiperpolaryzacjê komórek beta i ograniczenie wejœcia wapnia do komórek beta.
Znana jest mutacja genu SUR1, powoduj¹ca CHI we wczesnym dzieciñstwie, dziedziczona dominuj¹co, która predysponuje do rozwoju cukrzycy, w tym równie¿ cukrzycy
u kobiet w ci¹¿y (42, 73). Ta substytucyjna mutacja w genie
SUR1 (E1506K) jest odpowiedzialna za nowy podtyp cukrzycy dziedziczonej autosomalnie, dominuj¹co (73). Równie¿ u chorych z CHI po rozleg³ej pankreatektomii, oprócz
niewydolnoœci egzokrynnej trzustki, wystêpuje znaczne ryzyko rozwoju nietolerancji glukozy i cukrzycy (17, 24, 29).
Rokowanie jest lepsze po pankreatektomii u chorych z ogniskow¹ postaci¹ CHI (ca³kowita poprawa u 82% dzieci)
w porównaniu z postaci¹ dyfuzyjn¹ (ca³kowita poprawa
u 33% dzieci) (7). Spoœród 30 dzieci ze zmianami dyfuzyjnymi w trzustce po prawie ca³kowitej pankreatektomii - 13 mia³o hypoglikemiê, 8 – cukrzycê typu 1, 7 – hiperglikemiê
i tylko 2 dzieci mia³o prawid³owe stê¿enie glukozy w osoczu
w pierwszym roku po zabiegu. U 19 spoœród 22 dzieci ze
zmianami ogniskowymi poddanych czêœciowej pankreatek-

Heterogennoœæ...
tomii wszystkie parametry gospodarki wêglowodanowej by³y
prawid³owe w pierwszym roku po zabiegu (20).
Wczesne rozpoznanie przyczyny hipoglikemii, okreœlenie histologicznej zmiany w trzustce (dyfuzyjnej lub ogniskowej) i niedopuszczenie do hipoglikemicznego uszkodzenia uk³adu nerwowego s¹ bardzo wa¿ne dla chorych z CHI
(74). U 25-50% chorych z CHI rozwój jest opóŸniony (14).
Mimo postêpu jaki nast¹pi³ w ci¹gu ostatnich latach w pracach nad ustaleniem patogenezy tej choroby, badania genetyczne pozwalaj¹ ustaliæ jej przyczynê jedynie u oko³o po³owy chorych z CHI (66, 10).

Badania hiperinsulinizmu s¹ od 1997 roku koordynowana przez ENRHI (European Network for Research into
Hyperinsulinism) w ramach fundacji Unii Europejskiej
(14). Badania dzieci z CHI maj¹ wielk¹ wartoœæ poznawcz¹, albowiem pozwalaj¹ na lepsze zrozumienie biochemii i fizjologii komórek beta trzustki, zw³aszcza zaœ
mechanizmów regulacji sekrecji insuliny. Byæ mo¿e doœwiadczenia w obni¿aniu stê¿enia insuliny u chorych
z wrodzonym hiperinsulinizmem znajd¹ zastosowanie
w leczeniu chorych na cukrzycê typu 2 z hiperinsulinemi¹ i insulinoopornoœci¹.
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