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„A valóság is lehet olyan sz ép, sőt 
szebb, mint a hazug ábránd.”

Fekete István



Hetényi G éza Professzor

• Holländer Erzs ébet Főorvos – Hetényi 
tanítvány

• „É lni és élni hagyni”
• Ragaszkodott az angolszász irodalom 

követéséhez
• Szerencs és helyzet 1974 -1975-ben: 

paradigma v áltás – a juvenilis diabetes 
mellitus autoimmun eredete











Cukorbetegség története

• Heterogenitás – homogenitás
• A diagnózis a magas vércukorszint 

kimutatásán alapul
• A vércukorszint emelkedésnek számos 

oka lehet
• Paradigmaváltás 1974-1975-ben: a 

cukorbetegség etiológiailag biztosan 
heterogén: 1-es és 2-es típusú
cukorbetegség



Az 1-es típus ú diabetes klinikai 
heterogenitást mutat

• Rheumatoid arthritises és 1-es típusú diabeteses 
első fokú rokon tagokat tartalmazó családokat 
vizsgálva észleltük, hogy az 1-es típusú diabetes 
immungenetikai jellegzetességeit hordozó, de 
klinikailag m ás-más diabetes típusba sorolható
személyek is fellelhet ők.

• Azonos pathogenesis más-más klinikai képben 
nyilvánulhat meg → klinikai spektrum.

• Azonos klinikai kép hátterében m ás-más 
pathogenesis lehet.

• Újabb bizonyíték az autoimmun eredetre.
• Pusztán klinikai alapon nem lehet pontos etiológiai  

klasszifikációt adni.





Fő célkitűzés

Felismerni az 1 -es típus ú diabetes 
mellitus klinikai spektrum ának 

hátterében álló 3. stádiumot



Hogyan lehet felismerni az 1-es típusú diabetes 
mellitusra vezet ő folyamat 3. stádium át?

• Szigetsejt elleni antitest vizsgálat

• Inzulintermelő kapacitás mérés (FSIVGTT)
• Genetikai vizsgálat (HLA, INS VNTR)

• (Halmos professzor kereste a paramétereket a 
beteghez, magam kerestem a beteget a 
paraméterekhez)



A vizsg álatok algoritmusa

ICA vizsgálat lehet őségének megteremtése
↓

→ Klinikailag m ás-más típusba sorolható, illetve m ég nem 
diabeteses (de immungenetikailag 1-es típusra kockáz atot 
hordozó) egyének ICA sz űrővizsgálata 

→ ICA pozitív egyénekben az 1-es típus lehet őségének m ás 
módszerekkel való alátámasztása (C-peptid, HLA) 

→ a LADA csoport kiemelése a 2-es típusúak közül és 
összehasonlítása az egyéb diabetes típusokkal (antro pometria, 
metabolikus syndroma param éterek, C-peptid, immungenetika). 
Beillesztése az 1-es típus klinikai spektrum ába. 

→ mik lehetnek az immunológiai eredet ű szigetsejt pusztulás 
változó progresszivitásának okai (TNF alfa promoter 
polimorfizmus? Chemokin receptor polimorfizmus? HSP 60 
elleni autoantitest és TH1/TH2 befolyásolás? 

→ a klinikailag 1-es típusúnak t űnő, de immungenetikailag és C-
peptidet illet ően nem oda tartozó betegcsoportok elemzése 
(nem-autoimmun eredet ű 1-es típus? MIDD?)  



ICA pozitiv reakció

Mikrofotó: Pánczél Pál, Illyés György



A szigetsejt elleni antitest vizsgálat nemzetközi 
minőségbiztosítása (IDW Proficiency Programok)
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0,4 (neg)0,6 (neg)59,7 (poz)85 (poz)0,4 (neg)0,4 (neg)0,6 (neg)59,7(poz)85 (poz)0,4 (neg)a referencia érték (U/ml)

0,26 neg0,61 neg19,3 poz20 poz0,36 neg0,01 neg0,67 neg19,2 poz20,8 poz0,23 neganti-IA2 1.sz. laboratórium
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0,99 neg1,9 poz1,05 kétes0,81 neg1,3 poz1,03 kétes1,92 poz1,05 kétes0,62 neg0,96 negGADA 4.sz. laboratórium

0,64 neg1,42 poz0,72 neg0,43 neg0,71 neg0,61 neg1,38 poz0,68 neg0,43 neg0,8 negGADA 3.sz. laboratórium

0,5 neg1,3 poz0,53 neg0,48 neg0,56 neg0,44 neg1,18 neg0,52 neg0,47 neg0,58 negGADA 2.sz. laboratórium

negpozpozpoznegnegpozpozpoznegGADA 1.sz. laboratórium

neg80 (poz)80 (poz)30 (poz)10 (poz)neg80 (poz)80 (poz)30 (poz)10 (poz)a referencia érték (JDFU)

negneg1:8 poz1:8 poznegnegneg1:8 poz1:4 poznegICA 3.sz. laboratórium

negneg1:10 poz1:5 poznegnegnegneg1:5 poznegICA 2.sz. laboratórium

negnegneg1:16 poz.negnegnegnegnegnegICA 1.sz. laboratórium

15.sz.savó14.sz.savó13.sz.savó12.sz.savó11.sz.savó5.sz.savó4.sz.savó3.sz.savó2.sz.savó1.sz. savó

Az első hazai körvizsgálat eredménye



Vizsgált betegek (Pánczél … Romics: Diabetologia Hungarica 2002;10 /su ppl.2./:8-15.)

ICA szűrés

2779 személy
→Cukorbeteg rokon nélküli, nem-diabeteses gyermekek és feln őttek

→Nem-cukorbeteg, vírusfert őzésen (mumps, varicella, EBV) frissen átesett 
gyermekek

→Nem-cukorbeteg, rheumatoid arthritisben szenved ő felnőttek

→Frissen kórismézett és hosszabb ideje fennálló 1-es típusú diabetesben 
szenved ő gyermekek és feln őttek

→16 éves kor el őtt és 16 éves kor után frissen kialakult 1-es típus ú cukorbajban 
szenved ők

→1-es típusú cukorbetegek els ő fokú rokonai (predikció)

→2-es típusú cukorbetegek

→LADA betegek

→GDM betegek



1**type 1 diabetes developed

553ICA+GADA negative

12ICA+GADA positive

20GADA positive only

11ICA positive only

5*type 1 diabetes developed

43ICA and/or GADA positive

355/241boys/girls

7,8 (2-15)mean age in years (min./max.)

596n

*ICA+GADA positive
** anti-IA2 positive (32,5 U/l)

Occurrence of islet cell antibodies in the 
siblings of type 1 diabetic mothers and 
fathers

Pánczél … Romics: Diabetologia Hungarica 2002;10 (su ppl.2.):8-15.



Felnőttkorban manifesztálódó primer 
diabetes form ák (antitest vizsg álati 

indik ációk)

• Polygénes eredetű 2-es típusú diabetes
• MODY 
• MIDD
• Kevert 1 -es és 2-es típus ú diabetes
• LADA
• 1-es típus ú diabetes
• GDM
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MIDD1,7foly.DR1/DQ50pozitív (1-es? 2-es?)24type 1KA

type 20,5nd.nd.0pozitív (2-es típ.)29type 1HL

type 10,1első fázis 0DR3/DR480pozitív (1-es típ.)16eg,→ IGTPZ

type 10,1nd.DR4/DQ840negatív20GDMPN

MODY0,7normálishd.0pozitív (2-es típ.?)20type 1NV

LADA0,1nd.DR3/DQ230negatív25type 2GI

type 10első fázis 0nd.40pozitív (2-es típ.)34type 2KG

healthy0,5normálisDR2/DR340-20-0negatív18eg.GA

nmol/l  JDFUkg/m²

Dg. 2.éhomi se. C-peptidFSIVGTTHLA típusICACsaládi anamn.BMIDg. 1.név

Autoantitest meghatározáson alapuló klasszifikáció
(Pánczél … Romics: Diabetologia Hungarica 2002; 10(s uppl.2.):8-15.
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Szalai … Pánczél … Falus: Pediatr. Res. 1999; 46: 82- 84.



0,9332,92-3 hónappolyuria, polydisia, hőhullámok, látásromlásfriss5050ffiBukri

0,9129,83 hónappolyuria, polydipsia, polyphagia, balanitisfriss3939ffiHorváth F.

1,0728,4néhány hétpolyuria, polydipsia, fogyásfriss6161ffiSzabó-Bánk

1,128,91 évpolyuria, polydipsia, fogyásfriss5656nőKörmendi

0,9273 hétpolyuria, polydipsia, homályos látás, fáradékonyság, fogyás, vulvovaginitisfriss5050nőKovács

1,0830,31 hónappolyuria, polydipsia, fogyásfriss4242ffiBalogh

1,155,5hónapokpolyuria, polydipsiafriss2929ffiSas

1,1422 hétpolyuria, polydipsia, fogyásfriss4343ffiSzatmári

0,9743,51 hónapfogyásfriss6464nőKemény

WHRBMI
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tar-
tam

kor a 
diagnoziskorkornemnév
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nagymama, nagybáty 2-es típus

család neg.

család neg.

anyja 2-es típus

család neg.

apja hozzá hasonló és bátyja 2-es típus

anyai nagybáty pancreopriv

testvér, apa 2-es típus

család neg.

család  

12,41,071710,241,518,6

11,41,044,416,88>1,520

10,91,14,947,857,827

6,7716,21,70,775,061,515,9

7,0215,61,141,656,331,524

6,8413,81,17,287,521,516,5

15,81,033,135,613,822,6

7,2914,30,82,964,1>1,533,2

6,1616,61,31,514,91,524,5

hbA1c/2hbA1c/1HDL-ch.triglycerid
össz-

cholesterinvizelet acetonvércukor

Idiopátiás 1-es típusú-, vagy ketózisra hajlamos 2- es 
típusú diabetes mellitus?
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DQ5/DR11-DQ7/DR16

DQ2/DR7-DQ9/DR7

DQ2/DR3-DQ5/DR16
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HLA

Tehát az idiopátiás 1-es típusú diabetes esetek lega lább egy része 
ketózisra hajlamos 2-es típusú cukorbeteg.
Ilyen betegek a kaukázusi populációban is észlelhet ők.



10%

10%

5%

15%15%

PT1 T2

A NN

Az első (?) igazolt magyar MIDD család (A2343G).

Anyai ági örökl ődés.

Sensorineuralis nagyothallás észlelhet ő: P, T2, A, N 

Mentális retardáció: T2, NN, NM

Strabismus convergens: T2, NN

Alacsony növés és BMI: mindenki
††

NMnem diab.

IGT

NIDDM

IDDM

ICA: NN 20 JDFU (!)

GADA, anti-IA2: mindenki negatív

FSIVGTT: az insulin szekréció els ő

fázisa kiesett (P, A, NN)

Hetényi Géza az anamnézist tartotta a 
legfontosabbnak, a fizikális vizsgálatot pedig 
nem annyira jelent ősnek, hiszen az eszközös 
vizsgálatok utóbbiakat helyettesíthetik.

A családi anamnézis megfelel ő felvétele tette 
lehetővé az első magyar MIDD család 
felderítését.
A cukorbeteg családtagok addig 1-es és 2-es 
típusú cukorbetegként kórisméz ődtek.

Klasszifikációhoz laboratóriumi analízis is 
kell.

x%
a mutáció aránya a 
perifériás vérben 
(heteroplasmy)
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Köszönöm a figyelmet.



Az ICA, GADA, anti-IA2 sz űrés 
eredm ényei

• Nem diabeteses, diabeteses els ő fokú rokonnal nem rendelkez ő
egyénekben ICA nem fordul el ő

• Más autoimmun betegségekben (RA) ICA el őfordulás elérheti a 
10%-ot, vírusfert őzésekben az 5,5% -ot.

• ICA pozitivitás gyakorisága frissen felfedezett 1-es típusú
diabetesben kb. 70 %, 16 éves kor alatt és felett eg yaránt.

• A többes autoantitest (ICA+GADA+anti IA2) a 16 éves k or alatti 
1-es típusú diabetesben sokkal gyakoribb, mint a 16 é ves kor 
felett kialakult 1-es típusú diabetesben.

• Felnőttkori kialakulású 1-es típusú diabetesben az anti-IA 2 
önállóan nem fordul el ő.

• LADA-ra az egyes antitest el őfordulás (vagy ICA, vagy GADA 
jellemz ő).

• GDM-ben ICA pozitivitás lehet (7,9%), 1-es típus korai s tádium át 
jelzi.



Módszerek összefoglalása

• ICA meghatározás indirekt immunofluorescenciával
• GADA és anti-IA2 meghatározás RIA –val
• HLA DR és DQ tipizálás sequence specific

polymorphism PCR technikával
• C-peptid mérés RIA-val
• TNF-alfa promoter polimorfizmus vizsgálat PCR-

RFLP -vel
• HSP-60 autoantitest mérés ELISA metodikával
• CCR2 és CCR5 meghatározás PCR-RFLP módszerrel
• Rutinvizsgálatok (hbA1c, összkoleszterin, HDL-

koleszterin, triglicerid, stb.) laboratóriumi automatával
• FSIVGTT - 0,5 g/ts.kg glukóz iv., vérvétel az 

1.,3.,5.,10., 20., 30.,60., 120. percben
• Glukagon terhelés - 1 a. Glukagen hypokit iv., vérvétel 

a 2., 6., 10., 20. percben



ICA pozitívitás.

Mikrofotó: Pánczél Pál, Illyés 
György



ICA pozitivitás.

Mikrofotó: Pánczél Pál, Illyés György



Glukagon elleni antitets pozitivitás

Mikrofotó: Pánczél Pál, Illyés György



Glukagon pozitív sejtek elhelyezkedése a 
szigetekben

Mikrofotó: Pánczél Pál, Illyés György


