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Abstrakt 

  

Inzulín produkující β-buňky se vyskytují v endokrinním pankreatu. Jsou součástí 

Langerhansových ostrůvků spolu s α-, β-, δ-, ε- a PP-buňkami produkujícími glukagon, 

somatostatin, ghrelin a pankreatický polypeptid. Inzulín reguluje vstup glukózy do buněk a 

tím přispívá k regulaci energetického metabolismu. Vývoj β-buněk, stejně jako vývoj celého 

pankreatu, je složitý proces. Nejlépe byl vývoj popsán na myším modelu. Během vývoje 

dochází postupně k proliferaci, diferenciaci buněk a celkové organogenezi pankreatu. 

Morfologické a funkční procesy jsou regulovány transkripčními faktory. Pankreatický 

duodenální homeoboxový gen 1 je transkripční faktor, který je exprimován v prekurzorech 

endokrinních, exokrinních a duktálních buněk. Neurogenin 3 je exprimován v prekurzorech 

buněk Langerhansových ostrůvků. Islet 1 reguluje tvorbu Langerhansových ostrůvků, stejně 

tak jako párové domény transkripčních faktorů 4 a 6, jejichž exprese je později omezena 

pouze na β-buňky. Transkripční faktory Islet 1 a Neurod 1 regulují produkci inzulínu v  

β-buňkách. Mutace v genech kódujících transkripční faktory, které jsou exprimovány ve 

vyvíjejícím se pankreatu, vedou k nesprávnému vývoji a k narušení funkce β-buněk. Poruchy 

sekrece inzulínu nebo jeho působení, případně kombinace obojího vedou ke vzniku diabetes 

mellitus. Další onemocnění spojované s dysfunkcí pankreatických buněk je karcinom 

pankreatu. Pochopení vývoje a funkce β-buněk je proto klíčové pro včasnou diagnózu a 

zlepšení léčby těchto onemocnění.  

   

Klíčová slova 

 Pankreas, β-buňky, inzulín, vývoj, transkripční regulace, myší model, diabetes 

  

 
 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract  

 

Insulin producing β-cells are located in the endocrine pancreas. They are a part of 

pancreatic islets of Langerhans along with α-, β-, δ-, ε- a PP-cells producing glucagon, 

somatostatin, ghrelin and pancreatic polypeptide. Insulin regulates glucose uptake into cells 

and thus contributes to the regulation of energy metabolism. The development of β-cells as 

well as the development of the pancreas is a complex process. Developmental processes of 

proliferation, differentiation and total pancreatic organogenesis are best described in the 

mouse model. The developmental processes and pancreatic functions are regulated by a 

network of transcription factors. Pancreatic duodenal homeobox gene 1 is a transcription 

factor that is expressed in the precursors of endocrine, exocrine and ductal cells. Neurogenin 3 

is expressed in precursors of the islets of Langerhans cells. Islet 1 regulates the formation of 

the islets of Langerhans as well as the pair domains of transcription factors 4 and 6, whose 

expression is later limited only to β-cells. Transcription factors Islet 1 and Neurod 1 regulate 

insulin production in β-cells. Mutations in transcription factors lead to the abnormal 

development and altered function of pancreatic cells, including β-cells. Diabetes mellitus is a 

disease resulting from defects in insulin secretion, insulin action, or both. Pancreatic cancer is 

another disease associated with pancreatic cells dysfunction. Understanding the development 

and function of β-cells is therefore crucial for early diagnosis and for an improvement of 

treatment.  

 

Key words 
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Seznam zkratek  

 

 
BMI       Body mass index    Index tělesné hmotnosti 

DM       Diabetes mellitus    Diabetes mellitus 

E       Embryonic  day     Embryonální den  

EMT       Epithelial-mesenchymal transition  Epiteliální-mezenchymální přeměna 

GLUT-4 Glucose transporter type 4   Glukózový transportér typu 4 

HNF-1α Hepatocyte nuclear factor 1 alpha  Hepatocytový nukleární faktor 1 alfa 

HNF6  Hepatocyte nuclear factor 6   Hepatocytový nukleární faktor 6 

ISL1  ISL LIM Homeobox 1    LIM homeodoménový faktor ISL1 

MODY  Maturity-Onset Diabetes of the Young  Diabetes s počátkem projevu v  

        dětství 

mRNA  Messenger Ribonucleic acid   Mediátorová ribonukleová kyselina 

NEUROG3 Neurogenin 3     Neurogenin 3  

NEUROD1 Neuronal Differentiation 1   Neurogenní diferenciační faktor 1 

P  Postnatal day      Postnatální den 

PAX4/PAX6 Paired domain gene 4/6    Párová doména transkripčního 

        faktoru 4/6   

PDX1  Pancreatic duodenal homeobox 1  Pankreatický duodenální homeobo- 

        xový gen 1   

PTF1  Pancreas transcription factor 1   Pankreatický transkripční faktor 1 

T1D  Type 1 diabetes     Diabetes prvního typu 

T2D  Type 2 diabetes     Diabetes druhého typu  
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1. Úvod 

 

 Pankreatické β-buňky hrají důležitou roli v lidském organismu. Jejich hlavní funkcí je 

produkce hormonu inzulínu. Inzulín se podílí na regulaci energetického metabolismu. Inzulín 

zajišťuje zvýšení transportu glukózy z krve do buněk při zvýšené hladině glukózy v krvi. 

Vývoj β-buněk je součástí vývoje celého pankreatu. Vývoj pankreatu je komplexní a 

regulovaný proces, na kterém se významně podílí transkripční faktory. Různé mutace právě 

v genech kódujících transkripční faktory účastnící se regulace transkripce v průběhu vývoje 

pankreatu mohou vézt k chybnému vývoji a špatnému zformování pankreatu, tudíž i β-buněk. 

 Porucha jak vývoje, tak i funkce β-buněk může vyvolat patologické stavy, mezi které 

patří hlavně onemocnění diabetes mellitus (DM). DM je metabolické onemocnění způsobené 

poruchou metabolismu sacharidů. Diabetes prvního typu je autoimunitní onemocnění 

vyznačující se ztrátou β-buněk. Diabetes druhého typu je způsoben inzulínovou rezistencí a 

poruchou sekrece inzulínu. Dalším závažným patologickým stavem je karcinom pankreatu. 

Pochopení přesného fungování β-buněk a detekce jejich poškození je proto důležité pro 

včasnou diagnózu, zlepšení léčby a pro celkové porozumění patogeneze těchto onemocnění.  
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2. Pankreas  

 

Pankreas neboli slinivka břišní je důležitý orgán trávicího ústrojí. Pankreas se skládá 

z hlavy, krku, těla a ocasu. Hlava pankreatu je připojena k duodenu (dvanáctníku) (Obr. 1). 

U člověka jsou tvary těchto částí mnohem lépe rozeznatelné, než je tomu u hlodavců.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pankreas se rozděluje na exokrinní a endokrinní část. Exokrinní pankreas obsahuje 

acinární a duktální buňky, které sekretují a transportují enzymy (amylázy, proteázy, lipázy a 

nukleázy) do trávicího traktu (Slack 1995)*. 

 Endokrinní pankreas tvoří buňky, které se shlukují do Langerhansových ostrůvků. 

Ostrůvky se skládají z pěti různých subtypů buněk: α-, β-, δ-, ε- a PP-buněk produkujících 

glukagon, inzulín, somatostatin, ghrelin a pankreatický polypeptid (Heller, Jenny et al. 2005).  

 

2.1. Langerhansovy ostrůvky 

 Endokrinní část myšího pankreatu je uspořádána do tzv. Langerhansových ostrůvků, 

jež jsou od okolní tkáně pankreatu odděleny tenkým vazivovým pouzdrem (Brissova, Fowler 

et al. 2005). β-buňky jsou seskupeny v centru ostrůvku, zatímco ostatní typy buněk jsou 

rozmístěny na periferii (Obr. 2). Naproti tomu u lidských ostrůvků jsou buňky rozptýleny po 

ostrůvku. β-buňky nejsou tedy lokalizovány v jádru, ale jsou promíchány mezi ostatní typy 

buněk (Obr. 2). Myší Langerhansovy ostrůvky se od lidských liší také v procentuálním 

zastoupení jednotlivých typů buněk. U myší se množství β-buněk pohybuje v rozmezí 61 – 88 

%, α-buněk 9 – 31 % a δ-buněk 1 – 13 %. U lidí se množství β-buněk pohybuje v rozmezí  

 

Obr. 1 Stavba dospělého lidského pankreatu. Převzato a upraveno 

podle (Slack 1995). 



3 
 

28 – 75 %, α-buněk 10 – 65 % a δ-buněk 1,2 – 22 %. Procentuální zastoupení jednotlivých 

typů buněk ostrůvků je ve všech částech lidského pankreatu podobné, s výjimkou ostrůvků 

nacházejících se v krku pankreatu, které mají větší procentuální zastoupení α-buněk (Cabrera, 

Berman et al. 2006).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Modelový organismus  

 Pro studium vývoje a funkce buněk pankreatu jsou nejvhodnější zvířecí modely, 

zejména myší modely, které umožňují relativně jednoduché genetické manipulace a indukce 

mutací. Doba vývoje od početí do narození trvá u myší zhruba tři týdny. Mezi vývojem u 

člověka a u myši se vyskytují odlišnosti. Například některé vývojové procesy, které jsou při 

narození u člověka ukončené, u myši stále probíhají (Wessels and Sedmera 2003)*. Myší a 

lidský pankreas se také liší v rozložení a počtu buněk Langerhansových ostrůvků. Pro určení 

březosti myši se používá metoda „vaginální zátky“, která se objeví u samiček po páření. 

Poledne dne nálezu vaginální zátky je stanoveno jako embryonální den 0,5 (E0,5). Někteří 

považují den nalezení vaginální zátky za embryonální den 1 (E1). Protokoly k určení 

vývojového stádia u myších embryí tedy nemusí být vždy stejné. Dny po narození se nazývají 

postnatální (P). 

 

 

 

 

Obr. 2 Rozložení jednotlivých typů buněk v rámci Langerhansových 

ostrůvků u myši (vlevo) a u člověka (vpravo). Zeleně jsou označeny 

β-buňky, červeně α-buňky a modře δ-buňky. Převzato a upraveno 

podle (Brissova, Fowler et al. 2005). 
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3. Buňky Langerhansových ostrůvků 

 

3.1. α-buňky  

 Pankreatické α-buňky produkují peptidický hormon glukagon, který je jako první 

hormon exprimovaný v nezanedbatelné hladině ve vyvíjejícím se myším pankreatu v E9,5 

(Prasadan, Daume et al. 2002). Glukagon reaguje na hladinu cukru v krvi, jeho hladina se 

zvyšuje během inzulínem indukované hypoglykémie. Glukagon je antagonista inzulínu 

(Freychet, Rizkalla et al. 1988). Glukagon stimuluje produkci glukózy z jater zvýšením 

glykogenolýzy (štěpení glykogenu na glukózu) (Ikeda, Hoshino et al. 1989).  

Glukagon-produkující α-buňky jsou také důležité pro sekreci inzulínu. Bylo ukázáno, 

že sekrece inzulínu z izolovaných β-buněk je nižší než sekrece inzulínu β-buňkami 

v přítomnosti α-buněk (Pipeleers, Schuit et al. 1985). Jestli jsou tyto účinky způsobené pouze 

glukagonem, není zatím zcela jasné, protože α-buňky produkují další peptidy významné pro 

funkci β-buněk, jako jsou glukagonu podobný peptid 1 (Marchetti, Lupi et al. 2012) a 

žaludeční inhibiční polypeptid (Ahren, Hakanson et al. 1981).   

 

3.2. β-buňky 

β-buňky mají majoritní zastoupení v Langerhansových ostrůvcích. Jejich funkcí je 

produkce inzulínu (Brissova, Fowler et al. 2005), který snižuje hladinu cukru v krvi. Exprese 

inzulínu je regulována glukózou. Glukóza funguje jako podnět pro uvolňování inzulínu a 

zvýšení jeho syntézy. β-buňky zaznamenávají změnu koncentrace glukózy v plazmě a na 

základě toho uvolňují odpovídající množství inzulínu (Fu, Gilbert et al. 2013)*.  

První β-buňky exprimující inzulín se v myším pankreatu objevují kolem E12 (Alpert, 

Hanahan et al. 1988). Maturované β-buňky se objevují mezi E13 - E15 (Pictet, Clark et al. 

1972).  

 

3.3. δ-buňky  

Somatostatin produkující δ-buňky jsou v myším pankreatu detekovatelné ve 

věku E13,5 (Herrera, Huarte et al. 1991). Biologická aktivita somatostatinu byla poprvé 

detekovaná ve výtažcích z krysího hypotalamu, kde somatostatin fungoval jako inhibitor, 

který snižoval sekreci růstového hormonu (Krulich, Dhariwal et al. 1968). Somatostatin 

potlačuje sekreci žaludeční kyseliny  (Kondo, Shinomura et al. 1993). V endokrinní tkáni 
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pankreatu somatostatin inhibuje sekreci inzulínu, glukagonu a pankreatického polypeptidu 

(Nelson-Piercy, Hammond et al. 1994). 

 

3.4. ε-buňky 

Hormon ghrelin produkovaný ε-buňkami je exprimován v myším pankreatu již 

v E10,5, maximální hodnoty jeho exprese jsou v průběhu vývoje embryonálního pankreatu 

měřitelné v E15,5. Ghrelin byl původně izolován z myšího žaludku jako ligand receptoru 

zvyšujícího sekreci růstového hormonu. Při narození 2/3 ε-buněk v pankreatu produkují pouze 

ghrelin, zatímco 1/3 ε-buněk s ghrelinem koexprimuje také glukagon. Přibližně 20% 

glukagon-produkujících α-buněk exprimuje také ghrelin (Prado, Pugh-Bernard et al. 2004). 

Ghrelin nebyl nikdy detekován v buňkách, které produkují inzulín, somatostatin nebo 

pankreatický polypeptid  (Kojima, Hosoda et al. 1999). Ghrelin stimuluje příjem potravy a 

způsobuje zvýšení tělesné hmotnosti (Tschop, Smiley et al. 2000).  

  

3.5. PP-buňky  

 PP-buňky exprimující pankreatický polypeptid jsou v myším pankreatu detekovatelné 

od E10,5. Pankreatický polypeptid je uvolňován z PP-buněk jako odpověď na množství 

přijaté potravy a jeho zvýšená koncentrace vydrží až šest hodin po jídle (Adrian, Bloom et al. 

1976). Nižší hladina pankreatického polypeptidu byla detekována u obézních pacientů 

(Glaser, Zoghlin et al. 1988), zatímco u pacientů s anorexií je hladina pankreatického 

polypeptidu naopak vysoká (Fujimoto, Inui et al. 1997). Pankreatický polypeptid je 

zodpovědný za pokles chuti k jídlu a omezení příjmu potravy (Batterham, Le Roux et al. 

2003).  
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4. Vývoj pankreatu  

 

Vývoj pankreatu je komplexní a vysoce regulovaný proces. Je řízen několika 

signálními drahami a kaskádami transkripčních faktorů. Vývoj savčího pankreatu vyžaduje 

včasnou proliferaci, migraci a diferenciaci různých buněčných typů z multipotentních 

prekurzorů (Zhou, Law et al. 2007). Z primitivní střevní trubice se vyvíjí několik orgánů, 

mezi které patří i pankreas. Ze střevního epitelu tedy vzniká exokrinní i endokrinní pankreas, 

jeho dorsální i ventrální část (Spooner, Walther et al. 1970).  

 

4.1. Vývoj pankreatu u myší 

  Nejlépe je vývoj prostudován na myším modelu, kterému se budu primárně věnovat. 

Organogeneze, diferenciace a zrání buněk pankreatu probíhá ve třech stádiích, můžeme tedy 

hovořit o primární, sekundární a terciální přeměně. 

 

4.1.1. Primární přeměna (E8,5 - E12,5) 

 Primární přeměna je děj, kdy se objevují první známky organogeneze pankreatu. 

Epitelové buňky získávají sloupcovitý tvar, zhušťují se, a vychlipují se do okolního 

mezenchymu. Tyto počáteční procesy vedou k vytvoření dvou rozvrstvených epitelů 

(připomínající tvarem pěsti), které obklopují primární centrální lumen (Villasenor, Chong et 

al. 2010). Dochází ke zformování pankreatických pupenů (Obr. 3), jedná se o počátek vývoje 

dorsální a ventrální části pankreatu (Pictet, Clark et al. 1972). Glukagon je první hormon 

exprimovaný ve vyvíjejícím se pankreatu. K jeho expresi dochází v E9,5. Tento hormon 

pravděpodobně indukuje genovou expresi první vlny diferenciace buněk produkujících 

inzulín, která nastává přibližně v E11. Druhá vlna diferenciace buněk produkujících inzulín 

probíhá až během sekundární přeměny (Prasadan, Daume et al. 2002). Tyto časné buňky 

produkující inzulín a glukagon však procházejí dalším vývojem a nejsou prekurzory 

dospělých α-a β-buněk. α- a β-buněčné linie vznikají nezávisle na sobě, pravděpodobně ze 

společných prekurzorů (Herrera 2000). Během primární přeměny dochází v E12,5 k začátku 

formování větví pankreatu a k rozdělování epitelu do kmenových a okrajových domén 

pankreatu. Multipotentní prekurzorové buňky dominují spíše okrajovým doménám, zatímco 

prekurzory endokrinních buněk se vyskytují pouze v kmeni (Zhou, Law et al. 2007). Tento 

model rozložení potvrzuje, že konečná velikost pankreatu je dána počtem prekurzorových 

buněk, které se v pankreatu v této fázi jeho vývoje vyskytují (Stanger, Tanaka et al. 2007).  
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4.1.2. Sekundární přeměna (E12,5 - E16,5)  

 Sekundární přeměna začíná po E12,5, kdy se dorsální pupen pankreatu začíná 

rozdělovat na laloky a rozpínat se kolem stěny žaludku. Epitelové buňky odvozené od 

endodermu, ze kterých vznikají buňky endokrinní a duktální, se v této fázi vývoje větví a 

vytváření rozsáhlou rozvětvenou strukturu (Villasenor, Chong et al. 2008). Buňky 

endokrinních prekurzorů, vyskytující se v kmeni pankreatu, rychle expandují a diferencují. 

Oddělování jednotlivých vrstev endokrinních buněk je zahrnuto v procesu epiteliálně-

mezenchymální přeměny (EMT). EMT je vývojový mechanismus, který se uplatňuje během 

gastrulace, organogeneze a migrace buněk z neurální lišty. EMT tedy umožňuje migraci 

buněk, morfogenezi tkání a přestavbu orgánů (Rukstalis and Habener 2007). Multipotentní 

prekurzorové buňky od E13, lokalizované na okrajích větvícího se pankreatu, začínají 

produkovat pouze exokrinní buňky (Zhou, Law et al. 2007). Mezi E13 – E15 se objevují plně 

diferenciované α- a β-buňky (Pictet, Clark et al. 1972), které vznikají z kmenové části epitelu 

pankreatu. 

 

4.1.3. Terciální přeměna (E16,5 - časné postnatální období) 

 Během této fáze vývoje diferencované buňky pankreatu migrují a dále zrají (Pictet, 

Clark et al. 1972).  Na začátku terciální přeměny se prekurzory ostrůvků shlukují. V E18,5 se 

tyto shluky začínají formovat do zralých Langerhansových ostrůvků (Herrera, Huarte et al. 

1991). Pro správné zformování a funkci ostrůvků je v E18,5 důležitá snížená exprese 

A  B C  

 

Obr. 3 Vývojové fáze pankreatu u myši. (A) E8,5: vznik dorsálního (dp) a ventrálního 

pankreatu (vp) ze střevního endodermu, nacházející se vedle vyvíjejících se jater (li). (B) 

E10,5: pučení dp a vp do okolního mezenchymu mezi vyvíjejícím se žaludkem (st) a 

střevem (in). (C) E12,5: začátek rotace střeva, dp a vp se dostává blíže do apozice. 

Převzato a upraveno podle (Murtaugh 2007). 

 

 



8 
 

hepatocytového nukleárního faktoru 6 (HNF6). Snížená exprese HNF6 je důležitá i pro 

správné fungování β-buněk (Gannon, Ray et al. 2000).   

 

4.2. Vývoj pankreatu u člověka  

 Z přední části střevního endodermu se vyvíjí pankreas z dorsálního a ventrálního 

výrůstku. Dorsální část se poprvé objevuje 26 dní po početí, kdy je prvně detekován 

pankreatický duodenální homeoboxový protein 1 (PDX1), marker prekurzorových 

pankreatických buněk (Piper, Brickwood et al. 2004). V průběhu embryogeneze se oba 

výrůstky pankreatu rozšiřují do okolního mezenchymu. Dochází také k rotaci ventrální části, 

která se postupně rozšiřuje za vyvíjející se smyčku dvanáctníku. Inzulín pozitivní buňky jsou 

detekovány 52 dní po početí. Epiteliální buňky pankreatu jsou uspořádány jako jednoduché 

trubicovité útvary 56 dní po početí. Rozvětvené epiteliální shluky jsou detekovatelné až 

začátkem třetího trimestru. K expresi ostatních hormon-produkujících buněk dochází v 8. - 

11. týdnu po početí. Ve 13. týdnu od početí se začínají endokrinní buňky shlukovat do 

primitivních ostrůvků. Během druhého a třetího trimestru je patrné zvětšování velikosti 

ostrůvků. Růst epitelu a větvení pankreatu probíhá v 9. - 23. týdnu po početí (Sarkar, 

Kobberup et al. 2008). Morfologie epitelu není tak jednotná jako u hlodavců. Rozdíl je také 

v mezenchymálním prostoru, který je u lidí více rozsáhlý a má vyšší buněčnou hustotu. Od 

11. do 23. týdne po početí je tedy i zřetelný velký nárůst endokrinních buněk. Od 19. týdne po 

početí se ostrůvky začínají více podobat těm, které jsou v dospělém lidském pankreatu. Ve 23. 

týdnu je prvně detekována exprese amylázy v acinárních strukturách. Exprese amylázy 

ukazuje na funkční exokrinní část pankreatu. β-buňky vznikají mezi 9. a 10. týdnem po 

početí.  
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5. Transkripční faktory regulující vývoj pankreatu  

 

 

Přesná regulace exprese transkripčních faktorů v průběhu vývoje pankreatu je důležitá 

pro správný průběh pankreatické organogeneze, diferenciace a zrání pankreatu. Transkripční 

regulace vývoje pankreatu byla nejlépe popsána na myším modelu. Schematické znázornění 

transkripčních faktorů účastnících se diferenciace jednotlivých populací endokrinních buněk 

pankreatu je na Obr. 4.  

 

 

5.1. Pankreatický duodenální homeoboxový gen 1 (PDX1) 

V E8,5 se prvně objevuje exprese PDX1 dříve známého také jako inzulínový 

promotorový faktor 1. Je exprimován pouze v té části střevního endodermu, ze kterého se 

později začíná vychlipovat dorsální a ventrální část pankreatu (Ohlsson, Karlsson et al. 

1993). Z prekurzorů exprimujících PDX1 se vyvíjejí všechny pankreatické buňky (endokrinní, 

exokrinní a duktální). Endokrinní a exokrinní prekurzorové buňky pankreatu exprimují PDX1 

během celého období embryogeneze. Naproti tomu duktální prekurzorové buňky exprimují 

PDX1 pouze od E9,5 do E12,5 (Gu, Dubauskaite et al. 2002). V dospělém pankreatu je 

exprese PDX1 omezena pouze na β-buňky, ve kterých se PDX1 účastní regulace exprese 

inzulínu vazbou do inzulínového promotoru. Poprvé se však inzulín produkující buňky 

objevují v dorsálním pupenu okolo E12, zhruba o den později pak ve ventrálním pupenu 

 

Obr. 4 Model diferenciace endokrinních buněk ve vyvíjejícím se pankreatu. Převzato a 

upraveno podle (Wilson, Scheel et al. 2003). 
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(Ohlsson, Karlsson et al. 1993). V embryích s deletovaným Pdx1 genem se zformuje pouze 

malý dorsální pupen, ale jeho další růst a morfogeneze je potlačena. Ukázalo se, že příčina 

špatného vývoje pankreatu u Pdx1 delečních mutantů je v poškozeném epitelu. Glukagon a 

inzulín produkující buňky se u těchto delečních mutantů objevují na začátku vývoje 

pankreatu, ale pouze v omezeném množství. Exprese PDX1 je však potřeba k jejich propagaci 

a přežití (Ahlgren, Jonsson et al. 1996).  

 

5.2. Pankreatický transkripční faktor 1 (PTF1) 

 Dalším velmi důležitým transkripčním faktorem pro vývoj pankreatu je pankreatický 

transkripční faktor 1 (PTF1). Jeho exprese je detekována v E10 - E10,5 v buňkách 

pankreatických pupenů exprimujících PDX1. Společná exprese PTF1 a  PDX1 je důležitá pro 

správný vývoj (specifikaci, proliferaci, diferenciaci) exokrinního pankreatu. Snížením exprese 

PTF1 dochází ke snížení exprese genů důležitých pro diferenciaci a proliferaci exokrinních 

buněk pankreatu. DNA vazebná podjednotka p48 transkripčního faktoru PTF1 je důležitá pro 

diferenciaci exokrinních buněk pankreatu (Krapp, Knofler et al. 1996, Kawaguchi, Cooper et 

al. 2002). p48 je nejznámějším faktorem důležitým výhradně pro ontogenezi exokrinní části 

pankreatu. Cílenou inaktivací genu kódujícího p48 (Ptf1a) dochází ke ztrátě pankreatické 

exokrinní tkáně a k brzkému postnatálnímu úmrtí. Endokrinní buňky pankreatu přežívají 

v mezenteriu do E16. Ke konci embryonálního vývoje tyto buňky migrují do sleziny, kde 

přečkávají ve funkčním stavu až do okamžiku postnatální smrti. Zformování exokrinní části 

pankreatu je tudíž důležité pro správné prostorové uspořádání i endokrinní části pankreatu 

(Krapp, Knofler et al. 1998). 

  

5.3. Neurogenin 3  

Buňky exprimující Neurogenin 3 (NEUROG3) ve vyvíjejícím se pankreatu jsou 

prekurzorovými buňkami Langerhansových ostrůvků a to všech typů buněk endokrinní části 

pankreatu (Obr. 4., Obr. 5). Buňky exprimující NEUROG3 byly detekovány i v pankreatu u 

dospělých jedinců. To ukazuje na přežívání buněk s NEUROG3 expresí, jako 

progenitorových buněk ostrůvků, i v dospělém pankreatu. Další možné vysvětlení nálezu 

buněk exprimujících NEUROG3 v ostrůvcích dospělého pankreatu je jejich diferenciace ze 

zralých buněk pankreatických kanálků a následná migrace do již existujících ostrůvků (Gu, 

Dubauskaite et al. 2002). Buňky s NEUROG3 expresí jsou detekovatelné v pankreatu 

od E9,5, jejich počet se do E15,5 zvyšuje a poté klesá. V této studii nebyly buňky exprimující 
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NEUROG3 v pankreatu detekovány v době narození ani v dospělém pankreatu. Homozygotní 

mutanti s delecí Neurog3 genu nemají Langerhansovy ostrůvky, tudíž ani hormon- 

produkující buňky. Jedinci s delecí Neurog3 v pankreatu umírají dva až tři dny po porodu. U 

delečních mutatnů pro Neurog3 nejsou exprimovány další transkripční faktory jako jsou LIM 

homeodoménový faktor ISLET1 (ISL1), párová doména transkripčních faktorů 4 a 6 (PAX4 a 

PAX6) a neurogenní diferenciační faktor 1 ( NEUROD1), které jsou důležité pro správný 

vývoj endokrinního pankreatu (Gradwohl, Dierich et al. 2000). 

  

   

5.4. ISLET1  

 ISL1 je exprimován ve vyvíjejícím se pankreatu a v dospělých buňkách 

Langerhansových ostrůvků. Mimo jiné je ISL1 exprimován také v nervovém systému 

(Karlsson, Thor et al. 1990, Thor, Ericson et al. 1991). Pozitivní ISL1 buňky jsou prvně 

detekovány v epitelu dorsálního pankreatu (ve ventrálním pankreatickém epitelu až v E11) a 

v mesenchymu obklopujícím střevní epitel ve věku E9. V E9,5 je ISL1 exprimován 

v mesenchymálních buňkách dorsálního pankreatického epitelu, nikoli však 

v mesenchymálních buňkách ventrálního pankreatu (Ahlgren, Pfaff et al. 1997). Vývoj 

myšího embrya s globálně deletovaným genem Isl1 je pozastaven krátce po E9,5. Z toho 

důvodu byla funkce ISL1 ve vývoji pankreatu zkoumána na myším modelu s tkáňově 

specifickou delecí Isl1 genu v pankreatickém epitelu v E13,5 (během sekundární přeměny). 

Mutantních myši byly hyperglykemické a rovněž se u nich projevila narušená glukózová 

 

Obr. 5 Specifikace ostrůvkových buněk. Převzato a upraveno podle (Murtaugh 2007).  
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tolerance ukazující na dysfunkci β-buněk. Změna v β-buňkách ovlivnila velikost 

Langerhansových ostrůvků, které byly v P4 menší a bylo jich méně ve srovnání s kontrolními 

myšmi. ISL1 je důležitý pro zachování endokrinních prekurzorů, kde je nutná účast i 

transkripčního faktoru PAX6, jehož exprese je u mutantů snížená. Ztráta endokrinních 

prekurzorů má za následek defekt v buněčné proliferaci, diferenciaci a také přežití 

diferencovaných endokrinních buněk. ISL1 i postnatálně kontroluje proliferaci a samotné 

přežívání endokrinních buněk. ISL1 reguluje expresi hormonů endokrinních buněk pankreatu 

(kromě ghrelinu) vazbou v promotorech genů kódujících tyto hormony (Du, Hunter et al. 

2009).    

 

5.5. Párová doména transkripčního faktoru 6  

 Transkripční faktor PAX6 je homeoprotein, který je exprimován v centrálním 

nervovém systému, oku a buňkách endokrinního pankreatu (Walther and Gruss 1991, Turque, 

Plaza et al. 1994). V E9,5 je detekována exprese PAX6 v dorsálním pupenu pankreatu. 

Imunohistochemická detekce PAX6 ukázala, že buňky exprimující PAX6 produkují také 

glukagon. Ve vyvíjejícím se pankreatu bylo později (E15,5) detekováno velké množství 

PAX6
 
pozitivních buněk, nikdy však v souvislosti s exokrinní částí pankreatu. Prokázalo se, 

že PAX6 je přítomen v buňkách endokrinní části pankreatu od okamžiku jejich zformování. U 

myších embryí s homozygotní mutací pro Pax6 gen (obsahující bodovou mutaci způsobující 

nesprávný sestřih RNA) byl potvrzen snížený počet buněk endokrinní části pankreatu. Rovněž 

množství produkovaných hormonů endokrinními buňkami bylo sníženo při porovnání s 

kontrolními jedinci (Sander, Neubuser et al. 1997). Snížení počtu hormon-produkujících 

buněk vede k atypickému uspořádání zbývajících hormon-produkujících buněk v rámci 

Langerhansových ostrůvků. Mutanti vykazovali diabetický fenotyp. To poukazuje na velmi 

důležitou roli PAX6 v zachování správné funkce β-buněk a jejich správného uspořádání 

v rámci Langerhansových ostrůvků (Ashery-Padan, Zhou et al. 2004).  

 

5.6. Párová doména transkripčního faktoru 4  

Homeodoménový transkripční faktor PAX4 je exprimován v centrálním nervovém 

systému a také ve vyvíjejícím se pankreatu od E9,5. Později je však jeho exprese omezena 

pouze na β-buňky. PAX4 v raném stádiu vývoje buněk endokrinní části pankreatu reguluje 

diferenciaci β-buněk, ale i δ-buněk. Na diferenciaci zralých β-buněk se PAX4 podílí spolu 

s transkripčním faktorem PAX6 (Obr. 6). Důležitost exprese PAX4 ve vyvíjejícím se pakreatu 
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Obr. 6. Role PAX4 a PAX6 během diferenciace α- a β-buněk ve vyvíjejícím se 

pankreatu. Z buněk exprimujících PAX4 i PAX6 se vyvinou zralé β-buňky. 

Buňky pouze s expresí PAX6 se diferencují do zralých α-buněk. Delece Pax4 

vede k diferenciaci prekurzorů pouze v α-buňky. Naopak delece Pax6 vede 

k eliminaci α-buněk. Převzato a upraveno podle (St-Onge, Sosa-Pineda et al. 

1997). 

 

 

 

byla testována na myších s deletovaným Pax4 genem. Homozygotně deleční mutantní jedinci 

vůbec neměli β- a δ-buňky nebo byl jejich počet významně snížen. Na druhé straně počet  

α-buněk byl významně navýšen. Nepřítomná byla také exprese PDX1, specifického faktoru 

pro pankreatické prekurzorové buňky a dospělé β-buňky, potvrzující absenci diferencovaných 

β-buněk u myších mutantů. Mutantní myši s deletovaným Pax4 genem zemřely do třech dnů 

po porodu na následky hyperglykémie (Sosa-Pineda, Chowdhury et al. 1997). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7. Neurogenní diferenciační faktor 1  

 Transkripční faktor účastnící se diferenciace neuronů NEUROD1, dříve nazývaný 

BETA2, je i klíčový regulátor transkripce inzulínového genu v pankreatických β-buňkách 

(Naya, Stellrecht et al. 1995, Boutin, Hardt et al. 2010). Aktivátorem Neurod1 genu je 

NEUROG3, který zvyšuje jeho expresi (Huang, Liu et al. 2000). NEUROD1 je důležitý pro 

přežití endokrinních buněk, tudíž pro správný vývoj a funkci endokrinní části pankreatu a 

udržení glukózové homeostáze. U myší postrádajících funkční Neurod1 gen se vyvinul DM a 
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inzulínová deficience z důvodu špatné funkce β-buněk. V pankreatickém epitelu se objevuje 

exprese NEUROD1 v E9,5 spolu s expresí glukagonu. V E14,5 se vyskytují buňky 

exprimující NEUROD1 v duktálním epitelu v rámci dorsálních a ventrálních laloků. Od 

embryonálního stádia E17,5 je exprese NEUROD1 omezena pouze na endokrinní 

buňky Langerhansových ostrůvků. Úloha NEUROD1 byla testována na myších s 

globální delecí Neurod1 genu. Homozygotní mutanti s delecí Neurod1 umírají v rozmezí třech 

až pěti dnů po narození v důsledku hyperglykémie. Jejich endokrinní buňky vytvářejí malé 

shluky a nejsou schopny utvořit zralé Langerhansovy ostrůvky. Nejvíce redukovaný typ 

endokrinních buněk jsou β-buňky a dochází k navýšení počtu apoptických buněk (Naya, 

Huang et al. 1997). V jiné studii mutantní kmen myší s delecí Neurod1 měl nižší míru úmrtí 

po narození. Jednalo se o stejnou mutaci, ale na jiném genetickém pozadí. U těchto mutantů 

přežilo 40% jedinců, kteří po narození (P4) měli snížený počet β-buněk. V období mezi P4 do 

jednoho měsíce se počet β-buněk začal postupně zvyšovat v důsledku neogeneze β-buněk. 

Deleční mutanti v jednom měsíci věku nevykazovali známky diabetu a stali se 

normoglykemičtí. Po dvou měsících dosáhla hladina inzulínu přibližně 50 % hladiny 

kontrolních jedinců. Glukózové toleranční testy potvrdily u těchto mutantů glukózovou 

intoleranci. Immunohistologické analýzy ukázaly buněčné shluky obsahující β-buňky, které 

strukturou neodpovídaly zralým Langerhansovým ostrůvkům. Tyto výsledky opět potvrzují 

úlohu NEUROD1 ve správné morfogenezi Langerhansových ostrůvků. Zároveň tyto výsledky 

ukázaly, že po narození může dojít k  navýšení počtu β-buněk buď diferenciací přímo 

z  epitelu pankreatických duktulů nebo proliferací již existujících β-buněk v endokrinní tkáni 

pankreatu (Huang, Chu et al. 2002). Spouštěcí mechanismus k tomuto navýšení či obnově 

počtu β-buněk není stále objasněn. 
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6. β-buňky 

 

6.1. Vývoj a funkce β-buněk 

β-buňky jsou lokalizovány v Langerhansových ostrůvcích endokrinního pankreatu, 

kde mají majoritní zastoupení (Brissova, Fowler et al. 2005). Funkcí β-buněk je produkce 

hormonu inzulínu, který zajišťuje vstup glukózy do buněk a tím její využití tkáněmi. Udržuje 

tedy glukózovou homeostázi (Fu, Gilbert et al. 2013)*. Mezi biologické účinky inzulínu spadá 

kromě stimulace glukózového transportu také stimulace růstu buněk a aktivace genové 

transkripce (Bruning, Michael et al. 1998). Vývoj β-buněk je spjat s vývojem celého 

pankreatu, který u myší probíhá během primární, sekundární a terciální přeměny. V průběhu 

primární přeměny se objevují první buňky produkující inzulín v E11 - E12, které procházejí 

dalším vývojem, a nejedná se o prekurzory dospělých β-buněk (Herrera 2000, Prasadan, 

Daume et al. 2002). Plně diferencované β-buňky se objevují mezi E13 - E15 během 

sekundární přeměny (Pictet, Clark et al. 1972). U lidí vznikají první maturované β-buňky 

mezi 9. a 10. týdnem od početí (Sarkar, Kobberup et al. 2008).  

Vývoj β-buněk je regulován transkripčními faktory, jejichž jak časová tak i prostorová 

exprese je naprosto klíčová pro správnou proliferaci a diferenciaci. Z prekurzorových buněk 

exprimujících PDX1 se vyvíjejí β-buňky spolu s ostatními buňkami pankreatu a to jak 

endokrinními, exokrinními tak i duktálními (Gu, Dubauskaite et al. 2002). V dospělém 

pankreatu je poté exprese PDX1 omezena pouze na β-buňky, kde se účastní regulace exprese 

inzulínu vazbou do inzulínového promotoru (Ohlsson, Karlsson et al. 1993). Buňky 

exprimující NEUROG3 jsou prekurzory všech buněk Langerhansových ostrůvků, mezi které 

patří i β-buňky (Gu, Dubauskaite et al. 2002). Buňky exprimující ISL1 a NEUROD1 jsou 

důležité jak pro diferenciaci prekurzorových buněk, tak i pro správnou funkci maturovaných 

β-buněk (Naya, Huang et al. 1997, Du, Hunter et al. 2009). Oba tyto transkripční faktory se 

účastní regulace exprese inzulínu vazbou do inzulínového promotoru. Transkripční faktory 

PAX4 a PAX6 se rovněž podílejí na diferenciaci zralých β-buněk a jejich přesná exprese 

rozhoduje o tom, zda budou buňky diferencovány v α- či β-buňky (St-Onge, Sosa-Pineda et 

al. 1997). V důsledku mutací v genech, které kódují transkripční faktory účastnící se 

diferenciace vyvíjejícího se pankreatu, dochází i k nesprávnému vývoji a poškození funkce  

β-buněk. 
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6.2. Struktura inzulínu 

U lidí je v genomu pouze jeden gen kódující inzulín. U myší jsou geny dva, inzulín I a 

inzulín II (Cordell, Bell et al. 1979, Harper, Ullrich et al. 1981). Preproinzulín je počáteční 

translační produkt inzulínové mRNA. Jedná se o polypeptid, ze kterého sestřihem vzniká 

proinzulín. Preproinzulín je tedy větší než proinzulín (skládá se ze 110 aminokyselin) a 

obsahuje několik strukturních prvků (signální peptid, B řetězec, C-peptid a A řetězec).  

N-terminální signální peptid (prepeptid), se skládá z 23 aminokyselin a je následně signální 

peptidázou odštěpen za vzniku proinzulínu (Obr. 7.) (Chan, Keim et al. 1976)*. Proinzulín je 

prekurzor inzulínu. Proinzulín se skládá ze dvou řetězců A a B, které jsou vzájemně spojeny 

spojovacím peptidem (C-peptidem) v následujícím pořadí: NH2-B řetězec·Arginin·Arginin· 

·C-peptid·Lysin·Arginin·A řetězec-COOH (Nolan, Margoliash et al. 1971). Po odštěpení 

signálního peptidu z preproinzulínu v drsném endoplasmatickém retikulu, následném složení 

proteinu a vytvoření tří disulfidových vazeb je vzniklý proinzulín transportován z 

endoplasmatického retikula do Golgiho aparátu, kde je štěpen na inzulín a C-peptid (Obr. 7) 

(Fu, Gilbert et al. 2013)*. Přeměna proinzulínu na inzulín vyžaduje přítomnost 

vnitrobuněčných proteolytických enzymů, konkrétně enzymů podobných trypsinu a 

karboxypeptidáze B. Inzulín je tedy dvou-řetězcový polypeptidový hormon, který tvoří hlavní 

zásobní formu inzulínu v β-buňkách (Nolan, Margoliash et al. 1971).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 Biosyntéza inzulínu. Odštěpením N-koncového signálního peptidu z 

preproinzulínu vzniká proinzulín. Selektivním štěpením proinzulínu vzniká 

inzulín a C-peptid. Převzato a upraveno podle dle (Campbell, Hellquist et al. 

1982)  
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6.3. Exprese a sekrece inzulínu z β-buněk 

Glukóza reguluje expresi inzulínu. Glukóza funguje jako podnět pro uvolňování 

inzulínu a zvýšení jeho syntézy. β-buňky zaznamenávají změnu koncentrace glukózy 

v plazmě a na základě toho uvolňují odpovídající množství inzulínu. Prvním senzorem 

glukózy v β-buňkách je glukózový transportér 2, jehož prostřednictvím se glukóza dostává do 

buňky (Fu, Gilbert et al. 2013)*. Některé aminokyseliny a mastné kyseliny také regulují 

inzulínovou sekreci. Spuštění inzulínové sekrece nebo zvýšení glukózou stimulovanou 

inzulínovou sekreci neovlivňují jednotlivé aminokyseliny, ale určité jejich kombinace. 

Například glutamin stimuluje inzulínovou sekreci pouze v kombinaci s leucinem. 

Aminokyseliny mohou ovlivňovat sekreci inzulínu i nepřímo. Aminokyseliny v kosterním 

svalstvu jsou během hladovění metabolizovány za účelem získání energie. Volné 

aminokyseliny jako alanin a glutamin jsou uvolňovány do krve, čímž dochází ke stimulaci 

sekrece glukagonu, která má za následek zvýšení hladiny glukózy v krvi. Zvýšená hladina 

glukózy v krvi pak spouští sekreci inzulínu. Mastné kyseliny stejně jako aminokyseliny 

zvyšují inzulínovou sekreci. Mastné kyseliny se dostávají do β-buňky prostřednictvím 

receptoru pro volné mastné kyseliny, který se nachází na β-buňkách. Uvnitř β-buněk jsou z 

volných mastných kyselin syntetizovány lipidové signální molekuly, jejichž prostřednictvím 

dochází k sekreci inzulínu. 

Existuje tedy několik možných impulzů pro sekreci inzulínu. Jednou z nich je také 

uvolňování inzulínu z β-buněk zvýšením koncentrace vápníku v cytosolu. Vápník se dostává 

do β-buněk z extracelulárního prostředí. Vstup vápníku do buňky je spouštěn deriváty 

sulfonylmočoviny, které umožňují vstup vápníku do β-buněk prostřednictvím kanálů citlivých 

na verapamil a napěťově závislých vápníkových kanálů (Nelson, Gaines et al. 1987). 

 

6.4. Inzulínové receptory 

Inzulínový receptor je heterotetramer, který se skládá ze dvou extracelulárních 

podjednotek α a ze dvou transmembránových podjednotek β. Inzulín se váže na podjednotku 

α, podjednotka β má tyrosin kinázovou aktivitu (Chang, Chiang et al. 2004)*. Při deleci 

inzulínového receptoru v β-buňkách dochází k selektivní ztrátě uvolňování inzulínu 

stimulovaného glukózou. Postupně tedy dochází k porušení glukózové tolerance. Tyto 

poruchy na úrovni β-buněk mohou přispívat k poruchám v sekreci inzulínu u diabetes 

druhého typu (T2D). Inzulínový receptor β-buněk je tudíž důležitý pro zachování glukózové 

homeostáze (Kulkarni, Bruning et al. 1999). Další inzulínové receptory jsou exprimovány 

téměř ve všech tkáních (Bruning, Michael et al. 1998), zahrnující například mozek (tkáň 
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neodpovídající na inzulín) a kosterní svalstvo, játra, srdce (tkáně odpovídající na inzulín)  

(Kulkarni, Bruning et al. 1999). Tkáně neodpovídající na inzulín se liší od tkání odpovídající 

na inzulín tím, že jejich schopnost využívání glukózy není závislá na inzulínu.                                                                                

Inzulín reguluje transport glukózy do buňky prostřednictvím glukózového transportéru 

typu 4 (GLUT-4) (Chang, Chiang et al. 2004)*. Transportéry GLUT-4 jsou translokovány do 

plasmatické membrány až po navázání inzulínu na inzulínový receptor. Když inzulín není 

přítomný, tak GLUT-4 recykluje mezi plasmatickou membránou a vezikulárními částmi 

uvnitř buňky. Na plazmatickou membránu se GLUT-4 transportéry po navázání inzulínu 

dostávají exocytózou. Navýšením koncentrace GLUT-4 v plazmatické membráně inzulín 

umožňuje zvýšení příjmu glukózy do buněk. Neděje se tak tedy z důvodu zvýšení aktivity 

transportéru, nýbrž zvýšením počtu transportérů translokovaných do plazmatické membrány. 

 

6.5. Proliferace zralých β-buněk  

Regenerace β-buněk může být zajištěna proliferací zralých β-buněk v dospělém 

pankreatu. Zralé β-buňky nevznikají z žádných specializovaných prekurzorů pankreatických 

endokrinních buněk nebo kmenových buněk. Všechny takto nově vzniklé β-buňky vykazují 

stejný proliferační potenciál, který naznačuje velký potenciál také pro regeneraci β-buněk, 

protože jsou schopné se mnohokrát obměnit. Proces regenerace se však s každou replikací 

zpomaluje a zabraňuje tak β-buňkám v okamžitém rozdělování. Proliferace β-buněk je totiž 

omezena během replikační refrakterní fáze a zpomaluje β-buněčnou replikaci. Replikační 

refrakterní fáze může být omezena stimulovanou regenerací β-buněk po částečné 

pankreatomii (odstranění pankreatu) (Teta, Rankin et al. 2007). Na myších, kterým byla 

provedena částečná pankreatomie, bylo také ukázáno, že proliferace není po celý život myši 

stejná. Proliferace β-buněk u 2 měsíčních myší byla vyšší než u 8 měsíčních. U 12 měsíců 

starých myší byla schopnost proliferace silně snížena. Čím je tedy myš starší, tím je 

proliferace β-buněk nižší. Stejné výsledky byly získány ve studii, kde byl myším indukován 

diabetes látkou streptozotocin, která selektivně ničí β-buňky. U mladých 2 měsíčních myší 

byla potvrzena zvýšená proliferace β-buněk, u 15 měsíčních myší došlo pouze k minimální 

obnově β-buněk. Adaptivní proliferace β-buněk je tedy závislá na věku (Rankin and Kushner 

2009). Velikost Langerhansových ostrůvků neovlivňuje replikaci β-buněk. Nejenom β-buňky, 

ale i ostatní buňky endokrinního pankreatu vykazují minimální proliferaci u 1 rok starých 

myších jedinců. Duktální a acinární buňky také vykazují nižší proliferaci v dospělém 

pankreatu (Teta, Long et al. 2005).  
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7. Patologické stavy  

 

Existuje několik patologických stavů, které jsou spojeny s dysfunkcí β-buněk. Jedná 

se o život ohrožující onemocnění a znalost jejich působení je velmi důležitá. DM je 

celosvětově rozšířené onemocnění a množství pacientů s tímto onemocněním stále narůstá. 

Další velmi vážným onemocněním pankreatu je karcinom pankreatu, který bývá často 

diagnostikován až v pozdních stádiích rozvoje tohoto onemocnění.  

 

7.1. Diabetes mellitus   

DM patří do skupiny metabolických onemocnění. Vyznačuje se hyperglykémií 

(zvýšením hladiny cukru v krvi), která je vyvolána poruchou  sekrece inzulínu, působení 

inzulínu, popřípadě kombinací obojího (American Diabetes 2014)*. Stupeň hyperglykémie se 

může měnit v závislosti na procesu působení onemocnění. Může docházet ke zvýšení hladiny 

cukru v krvi během hladovění nebo k poruchám v glukózové toleranci, aniž by se jednalo o 

diagnózu DM. U DM pak záleží na požadavcích na exogenní dodávání inzulínu a míře 

poškození inzulínové sekrece. U případů nevyžadujících dodávání inzulínu se například 

cvičením a snížením hmotnosti dá regulovat hladina cukru. Chronická hyperglykémie 

způsobuje dlouhotrvající poškození a dysfunkci mnoha orgánů. Při vývoji DM se uplatňuje 

několik patogenetických procesů. Může se jednat o autoimunitní destrukci β-buněk pankreatu 

s následným nedostatkem inzulínu a o abnormality v metabolismu sacharidů, lipidů a 

proteinů, mající za následek rezistenci k působení inzulínu. DM je možné rozdělit na různé 

typy v závislosti na jeho klinických projevech. Nejčastěji je pacientům diagnostikován 

diabetes prvního typu (T1D) a T2D. Dalším častým typem diabetu je gestační DM. Jsou 

diagnostikovány i další specifické typy DM. Určení přesného typu diabetu však není u všech 

diagnostikovaných jedinců jednoznačné. 

 

7.1.1. Diabetes prvního typu  

T1D je autoimunitní onemocnění, jehož nejčastější formou je autoimunitní destrukce  

β-buněk pankreatu vedoucí k nedostatečné produkci inzulínu. Mezi identifikační znaky 

imunitního zničení β-buněk patří autoprotilátky proti buňkám Langerhansových ostrůvků, 

inzulínu, glutamát dekarboxyláze a tyrosin fosfatázám (American Diabetes 2014)*. Pacienti 

jsou závislí na exogenním podávání inzulínu. Autoimunitní inzulitida (zánětlivé postižení 

Langerhansových ostrůvků) pankreatu je způsobena přítomností auto-reaktivních T-lymfocytů 
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a autoimunitních protilátek namířených proti antigenům β-buněk. Po destrukci β-buněk 

Langerhansových ostrůvků dochází k rozvoji T1D. Jedinou možnou terapií vedoucí k 

vyléčení je náhrada chybějících inzulín produkujících buněk, tedy transplantace 

Langerhansových ostrůvků (Shapiro, Lakey et al. 2000).  

 

7.1.2. Diabetes druhého typu  

 Vývoj T2D se projevuje poruchou citlivosti na inzulín a mechanismu příjmu glukózy. 

Tyto poruchy mohou být přítomny i deset let před nástupem klinického onemocnění, jsou 

možné i genetické predispozice k onemocnění. K poruchám příjmu glukózy se mohou přidat i 

další faktory vedoucí k vývoji T2D. Mezi tyto další faktory patří nadměrný příjem kalorií, 

obezita a selhání či ztráta části β-buněk (Martin, Warram et al. 1992). Při T2D dochází 

k úbytku a snížení funkčnosti β-buněk vedoucí ke snížení produkce inzulínu β-buňkami. 

Snížení koncentrace inzulínu u T2D není závislá na věku nebo indexu tělesné hmotnosti 

(BMI). Na rozdíl od β-buněk, jejichž množství se mírně zvyšuje s BMI a to i u nediabetických 

pacientů. Ubývání pankreatických β-buněk postupuje s délkou trvání nemoci (Rahier, Guiot et 

al. 2008).  

 

7.1.3. Gestační DM 

 Jedná se o typ diabetu, který se vyvine v průběhu těhotenství (American Diabetes 

2013)*. Je jednou z nejčastějších komplikací v těhotenství a jeho výskyt celosvětově narůstá. 

V průběhu těhotenství spontánně narůstá inzulínová rezistence a může dojít k rozvoji 

gestačního diabetu, jenž může být příčinou mnoha komplikací, jak pro matku, tak i pro plod. 

Ve většině případů odeznívá po porodu, při přetrvávání je však třeba zvážit, zda glukózová 

intolerance nenastala již před těhotenstvím. Se zvyšujícím se počtem diabetiků a obézních lidí 

totiž stoupá počet těhotných žen s nediagnostikovaným T2D. 

 

7.1.4. Ostatní specifické typy DM 

Jedná se o rozsáhlou skupinu, do které se řadí genetické mutace vedoucí k poškození 

β-buněk, genetické defekty v působení inzulínu, onemocnění exokrinního pankreatu, 

endokrinopatie, chemicky indukovaný diabetes a infekce. Poměrně často se vyskytující 

formou DM odvozenou od mutací v DNA je diabetes typu MODY (maturity-onset type 

diabetes of the young) (American Diabetes 2013)*. Tato forma diabetu se vyznačuje 

narušenou sekrecí inzulínu a pouze minimální (nebo žádnou) poruchou v působení inzulínu. 
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Jedná se o dědičné autozomálně dominantní onemocnění. MODY je rozděleno na skupiny 

podle toho o jaký typ mutace se jedná. Nejčastěji se vyskytuje forma MODY3, kdy je 

mutován gen pro hepatocytový nukleární faktor 1 alfa (HNF-1α) na chromosomu 12. U 

MODY2 je mutace v genu kódujícím enzym glukokinázu na chromosomu 7, jež má za 

následek poškození funkce glukokinázy, která fosforyluje glukózu po vstupu do buňky. 

Ostatní typy MODY jsou odvozeny od mutací transkripčních faktorů exprimovaných 

v endokrinní části pankreatu. 

 

7.2. Karcinom pankreatu  

Dalším vážným onemocněním, které vzniká v důsledku patologických změn 

v pankreatu, je karcinom pankreatu. U většiny případů karcinomu pankreatu se symptomy  

tohoto onemocnění objevují až v pozdní fázi, patří mezi ně nechutenství, únava, bolesti břicha

 azad, a žloutenka. Asymptomatická fáze znemožňuje včasné diagnostikování nemoci. Hledá 

se proto způsob, jak odhalit počáteční stádia tohoto onemocnění. Pacienti s DM mají větší 

riziko karcinomu pankreatu ve srovnání s nediabetickými jedinci. Riziko karcinomu 

pankreatu je rovněž spojováno s dobou trvání DM. Největší pravděpodobnost rozvoje tohoto 

onemocnění mají lidé, u kterých byl DM diagnostikován před méně než jedním rokem. To 

podporuje hypotézu, že by diabetes mohl být v některých případech indukován rozvojem 

karcinomu pankreatu a tudíž být její časný indikátor. Zvýšené riziko rozvoje karcinomu 

pankreatu mají však také pacienti s dlouhotrvajícím T2D a není závislé na zeměpisných 

oblastech, pohlaví, BMI, konzumaci alkoholu a kouření (Ben, Xu et al. 2011).  

 Strategie využití nově potvrzeného DM k diagnostikování karcinomu pankreatu by 

fungovala za předpokladu, kdybychom byli schopni jasně rozlišit nově vznikající diabetes 

asociovaný s karcinomem pankreatu od nově vznikajícího T2D. Nedají se totiž rozlišit na 

základě rizikových faktorů pro DM, jako je BMI a rodinná anamnéza DM. Bylo zjištěno, že u 

případů karcinomu pankreatu asociovaného s diabetem dochází k úbytku tělesné hmotnosti 

(před projevením jakýchkoliv symptomů) a je nutné stupňování anti-diabetické léčby. To je 

rozdíl oproti T2D, kde v počátcích rozvoje této formy diabetu dochází k přibírání na váze 

(Hart, Kamada et al. 2011).  
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8. Závěr  

  

β-buňky produkující inzulín se vyskytují v endokrinní části pankreatu v rámci 

Langerhansových ostrůvků spolu s α-, δ-, ε- a PP-buňkami produkujícími glukagon, 

somatostatin, ghrelin a pankreatický polypeptid. Vývoj β-buněk je součástí vývoje celého 

pankreatu, který je nejlépe prostudován na myším modelu. Jedná se o komplikovaný proces, 

kterého se účastní velké množství transkripčních faktorů. Jejich jak časová tak i prostorová 

exprese je naprosto klíčová pro správnou proliferaci a diferenciaci buněk vyvíjejícího se 

pankreatu. Mezi nejdůležitější transkripční faktory účastnící se vývoje β-buněk patří PDX1, 

PTF1, NEUROG3, ISL1, PAX4. PAX6 a NEUROD1. Organogeneze a diferenciace 

pankreatických buněk probíhá během procesů primární, sekundární a terciální přeměny. První 

inzulín a glukagon produkující buňky se objevují již v průběhu primární přeměny, nejedná se 

však o prekurzory dospělých β-buněk. α- a β-buněčné linie však vznikají nezávisle na sobě, 

pravděpodobně ze společných prekurzorů. Plně diferencované buňky endokrinní části 

pankreatu se objevují během sekundární přeměny. U lidí vznikají první maturované β-buňky 

mezi 9. a 10. týdnem od početí. Vývoj pankreatu stále není plně objasněn, některé informace 

o působení transkripčních faktorů (například NEUROG3) se rozcházejí.  

Na rozdíl od myší, kde je inzulín kódován dvěma geny, se v lidském genomu 

vyskytuje pouze jeden gen, kódující tento hormon. Preproinzulín je počáteční translační 

produkt inzulínové mRNA. Jedná se o polypeptid, ze kterého po odštěpení signální sekvence 

vzniká proinzulín, který je dále štěpen na inzulín a C-peptid. Inzulín je uvolňován z β-buněk 

jako odpověď na zvýšenou koncentraci glukózy v krvi. Glukózový transportér 2 je prvním 

senzorem glukózy v β-buňkách, jehož prostřednictvím se glukóza dostává do β-buněk a 

aktivuje tak transkripci inzulínového genu. Sekretovaný inzulín následně reguluje transport 

glukózy do buněk translokací transportérů GLUT-4 do plasmatické membrány, čímž je 

následně zajištěn vstup glukózy do inzulín-dependentních tkání.   

Dysfunkce β-buněk může vyvolat patologické stavy, mezi které patří DM a karcinom 

pankreatu. Pochopení jak vývoje, tak i správné funkce β-buněk je proto klíčové pro vyvinutí 

nových metod umožňujících včasnou diagnózu a také zlepšení možné léčby obou těchto 

onemocnění.   
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